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OFERTE SERVICIU
l Liceul Teoretic „Neagoe Basarab” 
Olteniţa, cu sediul în localitatea Olte-
niţa, b-ld.Tineretului, nr.151, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -Administrator patri-
moniu, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 19.05.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
20.05.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare inginer/subinginer/
economist; -vechime: peste 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Teoretic 
„Neagoe Basarab” Olteniţa. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceului 
Teoretic „Neagoe Basarab” Olteniţa, 
persoană de contact: Dan Valentina, 
telefon: 0242.512.159.

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str.Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual vacant: 
-1 post: asistent medical, specialitatea 
laborator, la Laboratorul de analize 
m e d i c a l e ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura la sediul unităţii, astfel: Asistent 
medical laborator. 1.Proba scrisă, 
23.05.2016, ora 10.00; 2.Interviu, 
26.05.2016, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
1.Asistent medical, specialitatea labo-
rator. Criterii la angajare: -diplomă de 
şcoală sanitară postliceală; -vechime 
minimă în muncă: -6 luni vechime în 
specialitate (ca asistent medical, speci-
alitatea laborator). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 11.05.2016, 

ora 14.00, la sediul Spitalului de Pneu-
moftiziologie Leordeni. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni, persoană 
de contact: ing.Radu Sorinel Ion, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 . 6 5 3 . 6 9 5 ,  f a x : 
0248.653.690, E-mail: contact@
spitalleordeni.ro

l Spitalul de Pneumoftiziologie Leor-
deni, cu sediul în localitatea Leordeni, 
str.Coloniei, nr.106, judeţul Argeş, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractual 
vacante: -1 post: asistent medical 
debutant, specialitatea generalist -PL, 
la secţia PNF II; -1 post: registrator 
medical debutant, la Compartimentul 
statistică, registratură medicală şi 
arhivă; conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unităţii, astfel: Asistent medical debu-
tant generalist şi Registrator medical 
debutant. 1.Proba scrisă, 19.05.2016, 
ora 10.00; 2.Interviu, 25.05.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Asistent 
medical debutant, specialitatea gene-
ralist -PL. Criterii la angajare: 
-diplomă de şcoală sanitară postli-
ceală; -vechimea în muncă nu este 
necesară. 2.Registrator medical debu-
tant. Criterii la angajare: -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -vechimea în 
muncă nu este necesară. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 11.05.2016, 
ora 14.00, la sediul Spitalului de Pneu-
moftiziologie Leordeni. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni, persoană 
de contact: ing.Radu Sorinel Ion, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 . 6 5 3 . 6 9 5 ,  f a x : 
0248.653.690, E-mail: contact@
spitalleordeni.ro

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 

la sediul său, în data de 26 mai 2016, 
ora 10.00 (proba scrisă), concurs 
pentru ocuparea a două funcţii 
publice de execuţie vacante din cadrul 
Direcţiei generale de strategie şi relaţii 
internaţionale, respectiv o functie 
expert gradul profesional principal si 
o funcţie expert gradul profesional 
asistent. Condiţiile de participare şi 
condiţiile de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte date necesare 
desfăşurării concursului sunt afişate la 
sediul instituţiei şi publicate pe pagina 
de internet a Agenţiei. 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.2047, 2026, 2492.

l Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 
la sediul din strada Alexandru Ivasiuc, 
nr. 34-40, sector 6,  în data de 26 mai 
2016, ora 10,00 proba scrisă, concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice 
de execuţie vacantă de consilier clasa I 
gradul profesional superior la 
Compartimentul nomenclatură 
vamală, Biroul clasificare tarifară, 
Serviciul tarif vamal integrat, Direcția 
reglementări vamale din cadrul Direc-
ţiei generale a vămilor. Condiţiile de 
desfăşurare şi participare la concurs, 
bibliografia stabilită sunt afişate la 
sediul Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare Fiscală şi pe site-ul www.anaf.ro. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării la sediul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, din Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, mezanin 
cam.204. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Direcţia generală de organi-
zare şi resurse umane, tel.021-
319.97.59 /int.2047.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Filologie Română „A. 
Philippide” organizează, în ziua de 30 

mai 2016, ora 9:00, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător ştiin-
ţific, cu normă întreagă, pe durată 
nedeterminată, în domeniul Filologie 
română, specializarea Istoria litera-
turii române. Concursul se va desfă-
şura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare.  Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la 
data publicării anunţului, la sediul 
Institutului. Informaţii suplimentare 
se pot obţine de la secretariatul Insti-
tutului, telefon 0332/ 106 508 şi/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, 
telefon: 0332/101 115.

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Neamţ, cu sediul în mun.
Piatra Neamţ, str.Mihai Eminescu, nr. 
26bis, organizează concurs pentru 
ocuparea a 1 post, temporar vacant, 
funcţie contractuală de execuţie: 
REFERENT, TREAPTA I- 1 Post. 
Concursul se va desfăşura după urmă-
torul calendar: -Pr. scrisă- 05.05.2016, 
ora 10.00; -Pr. interviu- 11.05.2016, ora 
10.00. Cerinţele postului: Referent, Tr. 
I: -studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în muncă- 
min. 3 ani şi 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la sediul 
instituţiei din mun.Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26bis, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la afişarea 
anunţului pentru ocuparea unui post 
temporar vacant, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
OCPI Neamţ, la adresa sus-menţio-
nată, tel.0233.23.48.70.

l Primăria comunei Balcani organi-
zează consurs de ocupare a funcţiei 
publice vacant de consilier grad profe-
sional principal, din cadrul biroului 
juridic, stare civilă, resurse umane. 
Probele stabilite pentru examentul de 
ocupare a funcţiei publice sunt: 1. 
Proba scrisă la data de 27 mai 2016, 
ora 10:00, la sediul institutie- comuna 
Balcani, jud. Bacău. 2. Interviul – la 
data de 30 mai 2016, ora 10:00, la 
sediul instituţiei – comuna Balcani, 
judeţul Bacău. Pentru ocuparea func-
ţiei publice trebuie îndeplinite urmă-
toarele condiţii: - condiţiile specifice 
prevăzute la art. 54 din Legea nr. 
188/1999, republicată şi actualizată; - 
studii superioare absolvite cu diploma 
de licenţă; - să aibă 5 ani în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Dosarele de înscriere 
la examentul de ocupare a funcţiei 
publice vacant de consilier grad profe-
sional principal, din cadrul biroului 
juridic, stare civilă, resurse umane se 
pot depune de către candidate în 
termen de 20 zile de la data afişării 
anunţului privind organizarea exame-
nului. Orice alte informaţii privind 
condiţiile de înscriere la concurs şi 
bibliografie se pot găsi zilnic la secre-
tarul comisiei, telefon 0234-380.680.

l Primăria or. Mărăsesti, jud. 
Vrancea organizează Concursul din 
27-05-2016, ora 09 privind ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante 
de: 1. inspector, cl.I, grad principal din 
cadrul în Biroul impozite şi taxe;  2. 
referent, cl.III, grad superior în Comp. 
urbanism, amenajarea teritoriului, 
fond locativ, investiţii;  3. referent, cl.
III, grad superior în Comp. adminis-
traţie publică, registru agricol, rel. 
publice, arhiva. Dosarele de înscriere 
la concurs se pot depune în perioada 
26/4/2016- 16/05/2016, la Comp. 
resurse umane. Condiţiile generale de 
participare:  -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile art.54 din 
Legea nr.188/1999 republicată. Condi-
ţiile specifice la: 1.  inspector, cl.I, grad 
principal, în Biroul impozite şi taxe, 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor economice sau 
administraţie publică; şi 5 ani vechime 
în specialitatea studiilor; 2.  referent, 
cl.III, grad superior, în Comp. 
UATFLI, studii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat  şi  certificat/ 
adeverinţă privind specializare în 
domeniul urbanismului; şi 9 ani 

vechime în specialitatea studiilor; 3.  
referent, cl.III, grad superior, în 
Comp. APRARPA, studii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
şi 9 ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Concursul va avea următoarele 
etape:  -selecţia dosarelor de înscriere 
între 17-23/05/2016;  -proba scrisă în 
27-05-2016, ora 09; -proba interviu- 
data va fi anunţată odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. Bibliografia 
se va afişa la sediul şi pe site-ul Primă-
riei or. Mărăşeşti. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei şi la telefon 
0237260550.

PRESTĂRI SERVICII  
l Lucrări de construcţii complete sau 
partiale, demolare,renovare structuri 
de acoperiş,izolaţii exterioare-interi-
oare, chiar şi în străinătate.BFL Build 
Technology SRL: 0740.010.611, info@
BFLconstruct.ro

CITAȚII  
l Bresteanu George cheamă în jude-
cată pe Sircunova Angela, în dosarul 
nr.18672/215/2011*, la Tribunalul 
Dolj, ora 08.30, complet 2 apel, 
termen: 17.05.2016.

l Iobi Ioan, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Braşov, str. Regina Maria, 
nr. 18 (actuala str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 16) este chemat să se prezinte la 
Judecătoria Braşov, B-dul 15 Noiem-
brie, nr. 45, în data de 18.05.2016, ora 
09.00, sala J2, în calitate de pârât, în 
dosar civil nr. 16873/197/2012, în 
contradictoriu cu Anton Maria, pentru 
fond partaj judiciar.

l România. Judecătoria Sânnicolau 
M a r e  –  T i m i ş .  D o s a r  n r. 
2 1 7 3 / 2 9 5 / 2 0 1 5 .  C i t a ţ i e  n r. 
2173/295/2015. Pârâţii Cionca-Miu 
Elena, domiciliată în loc. Igriş nr. 97, 
jud. Timiş şi Balint Terentie şi Balint 
Ana ambii domiciliaţi în loc. Igriş nr. 
99, jud. Timiş, sunt citaţi la Judecă-
toria Sânnicolau Mare, la data de 
14.06.2016, orele 09:00, în proces cu 
reclamanţii Avram Alexandru şi 
Leoncu Maria ambii domiciliaţi în loc. 
Sânnicolau Mare, Str. Panselelor nr. 1, 
bl. A2, sc. D, ap. 8, jud. Timiş, în cali-
tate de reclamantă, cauza având ca 
obiect: “modificare CF”. Preşedinte 
Judecător Mihaela Lăzău. Grefier 
Elisabeta Liga.

l România. Judecătoria Sânnicolau 
Mare – Timiş. Dosar nr. 91/295/2016. 
Citaţie nr. 91/295/2015. Pârâtul Preja 
Vasile, domiciliat în sat Sânpetru Mic 
nr. 51, Comuna Variaş, jud. Timiş, este 
citat la Judecătoria Sânnicolau Mare, 
la data de 18.05.2016, orele 09:00, în 
proces cu reclamanta Mihalatz Ecate-
rina domiciliată în sat Sânpetru Mic 
nr. 167, comuna Variaş, jud. Timiş, în 
calitate de reclamanta, cauza având ca 
obiect: “uzucapiune”.  Preşedinte 
Judecător Nasz Csaba Bela. Grefier 
Liana Nuţaş.

l Se citează numita Ionita Sofia cu 
domiciliul în Ploieşti, str. Dr. Carol 
Davila, nr. 8, bl. 123C, sc. B, ap. 22, 
jud. Prahova, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 6356/105/2015/a1, al Tribu-
nalului Prahova - Secţia Faliment, cu 
sediul în Ploieşti, Piaţa Victoriei, nr. 
10, jud. Prahova, având ca obiect 
„cerere instituire răspundere patrimo-
nială”,  cu termen la data de 
27.05.2016.

l Tikusan Miklos, Ticusan Jeremias, 
Rusu Maria, Rusu Aurel, Neagoe 
Dinu, Neagoe Maria, Rusu Aurel, 
Sasu Carolina n. Rusu, Nicoară 
Eugenia, Burlea Gheorghe, Burlea 
Neculae, Burlea Silvia, Burlea 
Eugenia, toţi cu domiciliul necu-
noscut, sunt citaţi în calitate de inti-
maţi la Tribunalul Covasna, pentru 
data de 17.05.2016, ora 09.00, camera 
35, în dosarul civil nr. 179/248/2014 
având ca obiect uzucapiune.

l Petros Petropoulos Aebe cu ultimul 
domiciliu în Grecia, Atena, Iera Odos 

92-102, este chemat la Judecătoria 
Cornetu, din loc. Cornetu, Şos. 
Alexandriei, nr. 138, camera Sala 4, în 
ziua de 12.05.2016, Completul C15, 
ora 8,302, dosar 2274/1748/2014 în 
calitate de pârât, în proces cu SC 
Transflor SRL, în calitate de Recla-
mant, anulare act.

l Geanta Emilian Vicente din 
Rm.Vâlcea, Str.Nicolae Iorga, Bl.
A27/3,Sc.C, Ap.16,este citat la 
13.05.2016 la Judecătoria Rm. 
Vâlcea,în dosarul nr.7876/288/2015 în 
proces divorţ cu Geanta Laura.

l Numita Constantiniu Lenuța– 
Claudia cu ultimul domiciliu în locali-
tatea Iaşi, Str. Fântânilor nr.3, județul 
Iaşi este chemată la Judecătoria Iaşi 
pe data de 02.06.2016, ora 8,30, 
completul CO2M, sala 6, în calitate de 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l  c i v i l  n r. 
25786/245/2015 în proces de divorț cu 
reclamantul Constantiniu Tudor.

l Pentru aceste motive, în numele 
legii, hotărăşte. Admite acţiunea civilă 
de divorţ introdusă de reclamantul 
Rupi ţă  Zanf i r  George ,  CNP 
1800115340017, domiciliat în Turnu 
Măgurele, strada Panselelor, nr. 37, 
judeţul Teleorman împotriva pârâtei 
R u p i ţ ă  F l o r e n ţ a ,  C N P 
2890523410052, domiciliată în 
comuna Letca Nouă, sat Letca Nouă, 
judeţul Giurgiu. Dispune desfacerea 
căsătoriei înregistrată sub nr. 3 din 13 
februarie 2014 în registrul stării civile 
al primăriei municipiului  Turnu 
Măgurele. După desfacerea căsătoriei 
părţile îşi vor relua numele purtate 
anterior, adică reclamantul Stogocică, 
iar pârâta Rupiţă. Ia act că recla-
mantul nu solicită cheltuieli de jude-
cată. Cu drept de apel în termen de 30 
de zile de la comunicare. Cererea de 
apel se va depune la sediul Judecăto-
riei Turnu Măgurele. Pronunţată în 
şedinţă publică, azi, 2 martie 2016.

SOMAȚII  
l România (Instanţa) Judecătoria 
Zărneşti, sediul: Or. Zărneşti, Aleea 
Uzinei Nr. 9, jud. Braşov, telefon: 
0268/515786, fax: 0268/515785, emisă 
la 01.03.2016, dosar nr. 2112/338/2014, 
termen de judecată la data de 
08.06.2016, ora 09.00/C3 civil. 
Somaţie. Prin prezenta aducem la 
cunoştinţa tuturor celor interesaţi a 
face opoziţie la constatarea, ca efect al 
prescripţiei achizitive, a dobândirii 
dreptului de proprietate al petenţilor 
M O T C Ă  A U R E L ,  M O T C Ă 
SUSANA, ambii domiciliaţi în 
comuna Vulcan, sat Colonia 1 Mai, nr. 
97, jud. Braşov, au introdus la Judecă-
toria Zărneşti, acţiune prin care soli-
cită să se constate că au dobândit ca 
efect al prescripţiei achizitive dreptul 
de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului înscris în CF 105543 (nr. 
vechi 9073) Codlea nr. top. 6827/1/a- 
în suprafaţă de 1904 mp, constituit 
din fâneaţa şi asupra imobilului 
înscris în CF 105544, (nr. vechi 9073) 
Codlea nr. top. 6827/2/a- în suprafaţă 
de 958 mp, constituit din fîneaţă, că 
sunteţi invitaţi la Judecătoria 
Zărneşti, sala de şedinţă, în data de 
08.06.2016, ora 09.00 (C3/ Sala 1).

DIVERSE  
l Comuna Măgurele reprezentată 
legal prin Diaconu Vasilică primar, cu 
sediul în comuna Măgurele, sat Măgu-
rele, nr. 226, telefon - fax 0244/217701, 
titular al planului/programului 
“puz-extindere intravilan (S=99mp), 
ridicare restricţie de construire şi 
schimbare destinaţie teren intravilan 
(S=11726MP) din zona unităţi indus-
triale şi depozite în zona mixtă insti-
tuţii şi servicii şi spaţii verzi, agrement 
şi sport şi zona căi de comunicaţii şi 
dotări aferente (Sst=18397MP) pentru 
amenajare parc, amplasare dotări 
agrement şi sport şi amenajare acces şi 
parcare” în Com. Măgurele, sat Măgu-
rele, DN1A, nr.cad. 21140, T8, parcele 
Np 1587, Np 1588, Np 1589, Np 
1589/1, Cc550. Anunţă publicul inte-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru ansamblu de bunuri imobile. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut 
că în ziua de 12, luna Mai, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul 
Giurgiu se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC 
Agromec Fratesti SA, CUI 1296959, cu sediul în localitatea Frătești, judetul Giurgiu. a) teren intravilan 
în suprafață de 11.581 mp, situat în localitatea Frătești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534 nr. vechi 
1243/N, preț de de pornire al licitației 223.250 lei (exclusiv TVA *). b) construcții: C1 – Sediu 
administrativ, în suprafață de 173,32 mp, preț de de pornire al licitației 72.450 lei (exclusiv TVA *); C2 
- Atelier mecanic, în suprafață de 624,47 mp, preț de de pornire al licitației 191.650 lei (exclusiv TVA 
*); C3 - Magazie metalică, în suprafață de 238,66 mp, preț de de pornire al licitației 25.300 lei 
(exclusiv TVA *); C4 - Cameră de schimb ulei, în suprafață de 27,73 mp, preț de de pornire al licitației 
2.345 lei (exclusiv TVA *); C5 – Wc, în suprafață de 5,74 mp, preț de de pornire al licitației 900 lei 
(exclusiv TVA *); C6 – Caldarină, în suprafață de 13,18 mp, preț de de pornire al licitației 3.015 lei 
(exclusiv TVA *); C7- Garaj în suprafață de 40,29 mp, preț de de pornire al licitației 4.400 lei (exclusiv 
TVA *); C8 – Puț, în suprafață de 7,80 mp, preț de de pornire al licitației 1700 lei (exclusiv TVA *); C9 - 
Parcare mașini, în suprafață de 150,88 mp, preț de de pornire al licitației 2.800 lei (exclusiv TVA *); 
C10 – Puț, în suprafață de 11,32 mp, preț de de pornire al licitației 4.450 lei (exclusiv TVA *); C11 - 
Rezervor apă, în suprafață de 33,91 mp, preț de de pornire al licitației 21.450 lei (exclusiv TVA *); C12 
- Rampă în suprafață de 56,56 mp, preț de de pornire al licitației 2.950 lei (exclusiv TVA *); C13 - 
Depozit carburant, în suprafață de 682,69 mp, preț de de pornire al licitației 4.450 lei (exclusiv TVA *); 
C14 - Platformă betonată, în suprafață de 2.816,25 mp, preț de de pornire al licitației 52.550 lei 
(exclusiv TVA *); C15 – Garaj, în suprafață de 17,08 mp, preț de de pornire al licitației 620 lei (exclusiv 
TVA *). Situate în Localitatea Frătești, județul Giurgiu, Carte funciară 32534 nr. vechi 1243/N. Suma 
totală ansamblu bunuri imobile 614.280 lei exclusiv T.V.A. Bunurile imobile sunt grevate de sarcini 
(Primăria Frătești și SCPES Ezer Lucian și Asociații). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare nu este scutit de TVA conform art. 292, 
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 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 nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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 0246.216705, tasta 2, 1, la domnul Vasile Preda.
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resat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul / programul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /progra-
mului poate fi consultată la sediul 
A.P.M. Prahova de luni până joi între 
orele 9-11. Observaţii, comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Prahova, în termen de 18 zile 
de la data publicării anunţului.

l S.C. Expert Petroleum S.R.L. 
pentru OMV Petrom S.A. anunţă 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Timiş de a nu se efectua evaluarea 
impactului asupra mediului şi de 
evaluare adecvată în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Transformarea parcului 8 
Satchinez în Punct de Colectare, obţi-
nere avize şi acorduri necesare” 
propus a fi amplasat în comună 
Satchinez, extravilan, CF nr. 401333 
Satchinez (provenită din CF nr. 4554 
Satchinez), nr. top. 5428, incinta 
Parcului 8 Satchinez, jud. Timiş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Timiş, locali-
tatea Timişoara, Blv. Liviu Rebreanu 
nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între 
orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-
14.00, precum şi la următoarea adresă 
de internet http://apmtm.anpm.ro - 
acorduri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
30.04.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocator. Preşedintele Consi-
liului de Administraţie al SC Agromec 
Gruni SA devenită societate pe acţiuni 
de tip închis din data de 27.10.2015 
-conform deciziilor emise de ASF cu 
n r. 2 6 2 8 / 1 5 . 1 0 . 2 0 1 5  ş i  n r. 
2631/15.10.2015 -cu sediul în loc.
Gruni, jud.Timiş, înmatriculată în 
Registrul  Comerţului  sub nr.
J35/1351/1996, având Cod Unic de 
Înregistrare RO8181387, în conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 
republicată şi modificată, Legii 
297/2004, şi în conformitate cu dispo-
ziţiile Actului Constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor pentru data de 26 mai 2016, 
ora 10.00, prima convocare sau pentru 
data de 27 mai 2016, ora 10.00, cea 
de-a două convocare, în Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.13, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor la sfârşitul zilei de 9 mai 
2016, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea raportului de gestiune al 
administratorilor, aferent exerciţiului 
financiar 2015. 2.Prezentarea, dezba-
terea şi aprobarea bilanţului contabil, 
a contului de profit şi pierdere, pentru 
exerciţiul financiar 2015. 3.Aprobarea 
datei de referinţă este 09.05.2016. 
4.Aprobarea datei de înregistrare a 
acţionarilor asupra cărora să se 
răsfrângă efectele Adunării Generale 
Ordinare (propunere 09.06.2016). 5.
Diverse. Începând cu data de 
26.04.2016 documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot consulta 
la sediul societăţii. Conform actului 
constitutiv al societăţii, unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social, au dreptul, exercitat 
numai în scris: -de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a Adunării Generale, 
în maxim 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunarea Generală; -de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale, cel mai târziu cu o zi înainte 
de data desfăşurării Adunării Gene-
rale. Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze, numai în scris, întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale cu condiţia asigu-
rării identificării acţionarilor, a confi-
denţialităţii datelor transmise şi a 
intereselor  comerciale ale societăţii. 
Acţionarii pot participa la Adunarea 
Generală, personal, prin reprezentanţi 
legali sau prin reprezentanţii manda-
taţi, în conformitate cu prevederile 
Legii 297/2004 şi 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare. Formularele de procuri speciale 
se pot ridica de la sediul societăţii 
începând cu data de 13.05.2016 şi 
după completarea şi semnarea lor se 
vor depune/expedia în original la 
sediul societăţii până la data de 
25.05.2016, ora 10.00. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, Bertolini 
Gian Pietro.

l Convocare: Administratorul Unic al 
AGROMEC S.A. Calafat, convoacă în 
ziua 30.05.2016, ora 12:00, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
respectiv în data de 30.05.2016, ora 
13:00, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor, adunări ce se vor 
ţine la  sala de şedinţe de la  sediul  
societăţii SEMTEST Craiova S.A. din 
Malu Mare, str. Bechetului, nr. Km 8,2  
jud. Dolj, pentru toţi acţionarii 

AGROMEC S.A. Calafat înscrişi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 11.05.2016 (data de referinţă), cu 
următoarea Ordine de Zi Adunarea 
Generală Ordinară: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor 
financiare anuale, întocmite pentru 
exerciţiul financiar al anului 2015; 2. 
Prezentarea şi dezbaterea Raportului 
Auditorului Financiar pentru exerci-
ţiul financiar al anului 2015; 3. 
Prezentarea şi dezbaterea Raportului 
Administratorului unic al Societăţii 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2015; 4. Aprobarea acti-
vităţii şi descărcarea de gestiune a 
Administratorului unic pentru activi-
tatea desfăşurată în exerciţiul finan-
ciar al anului 2015; 5. Dezbaterea şi 
aprobarea repartizării profitului 
obţinut în exerciţiul financiar al anului 
2015; 6. Prelungirea mandatului 
Administratorului Unic al S.C. 
AGROMEC S.A. Calafat cu o peri-
oada de un an; 7. Fixarea remuneraţiei 
Administratorului Unic al societăţii 
pentru anul 2016; 8. Împuternicirea 
Administratorului Unic  al societăţii 
să ducă la îndeplinire hotărârea 
AGOA şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru efectu-
area înregistrărilor privind hotărârea 
AGOA în Registrul Comerţului şi 
publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României. Ordine de Zi  
Adunarea Generală Extraordinară: 1. 
Aprobarea privind dizolvarea volun-
tară şi lichidarea Societăţii,potrivit 
art.227 alin.(1) lit.d) şi art.233 din 
Legea 31/1990 republicată, completată 
şi modificată; 2. Numirea lichidato-
rului „CHC 77 INSOLV IPURL”, 
membra a UNPIR, cu sediul în 
Craiova, Str. Dezrobirii bl.A31 sc.1 
et.2 ap.7, fiind înscrisă în Tabloul 
U.N.P.I.R. la data de 21.11.2014, cu 
Atestat nr. 2A0790 cu puterile confe-
rite de Legea nr. 31/1990 republicată, 
modificată şi completată la zi; 3. Stabi-
lirea remuneraţiei (onorariului) lichi-
datorului pentru întreaga procedură 
de lichidare a Societăţii; 4. Împuterni-
cirea Administratorului Unic  al 
societăţii să ducă la îndeplinire hotă-
rârea AGEA şi să îndeplinească toate 
formalităţile necesare pentru efectu-
area înregistrărilor privind hotărârea 
AGEA în Registrul Comerţului şi 
publicarea acesteia în Monitorul 
Oficial al României. Informaţiile refe-
ritoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi pot fi consultate la sediul 
societăţii. În cazul în care unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social, doresc să facă 
propuneri pentru completarea ordinii 
de zi, cererile în acest sens vor fi 

depuse la sediul societăţii în cel mult 
15 zile de la publicarea prezentei 
convocări. Acţionarii pot participa la 
Adunarea generală ordinară/ extraor-
dinară a acţionarilor personal sau prin 
reprezentant (împuternicit), în baza 
unei procuri speciale. Procurile 
speciale se vor prezenta în original la 
sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data stabilită pentru ţinerea 
adunării. În caz de neîntrunire a 
cvorumului în prima zi de ţinere, 
adunarea generală ordinară/ extraor-
dinară a acţionarilor se vor ţine în ziua 
de 31.05.2016, în acelaşi loc, la aceleaşi 
ore şi cu aceeaşi ordine de zi. Adminis-
trator Unic, Bilteanu Gheorghe.

l Convocare: Administratorul  Unic  
al  Societăţii SEMTEST Craiova S.A., 
societate de naţionalitate română cu 
sediul social în România, comuna 
Malu-Mare, strada Bechetului, 
km.8.2, judeţul Dolj, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Dolj 
sub nr. J16/827/1991, cod de înregis-
trare fiscală RO2302650 (denumită în 
continuare „SEMTEST” sau „Socie-
tatea”), în baza dispoziţiilor art.117 
din Legea nr. 31/1990 Republicată şi a 
preved. Art.15 din Actul Constitutiv al 
societăţii, Convoacă, în ziua de 
30.05.2016, ora 11:00 a.m., Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
adunare ce se va ţine la  sala de 
şedinţe  de la  sediul  societăţii din 
Malu Mare, str. Bechetului, nr. Km 8,2  
jud. Dolj,  pentru toţi acţionarii 
SEMTEST Craiova SA înscrişi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 11.05.2016 (data de referinţă). 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor va avea următoarea ordine de 
zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar al anului 2015; 2. 
Prezentarea şi dezbaterea Raportului 
Auditorului Financiar pentru exerci-
ţiul financiar al anului 2015; 3. 
Prezentarea şi dezbaterea Raportu-
lului Administratorului societăţii 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2015; 4. Aprobarea acti-
vităţii şi descărcarea de gestiune a 
Administratorului unic pentru activi-
tatea desfăşurată în exerciţiul finan-
ciar al anului 2015; 5. Dezbaterea şi 
aprobarea repartizării profitului 
obţinut în exerciţiul financiar al anului 
2015; 6. Aprobarea Bugetului de veni-
turi şi cheltuieli şi Programul de acti-
vitate pentru exerciţiul financiar al 
anului 2016; 7. Fixarea remuneraţiei 

Administratorului unic al societăţii 
pentru anul 2016; 8. Prelungirea cu un 
an a mandatului auditorului financiar 
ARISTOS Contab S.R.L. în vederea 
auditării situaţiilor financiare aferente 
exerciţiului financiar al anului 2016. 9. 
Împuternicirea Directorului General 
al societăţii să ducă la îndeplinire 
hotărârea AGOA şi să îndeplinească 
toate formalităţile necesare pentru 
efectuarea înregistrărilor privind hotă-
rârea A.G.O.A. în Registrul Comer-
ţului şi publicarea acesteia în 
Monitorul Oficial al României. Infor-
maţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi pot fi consul-
tate la sediul societăţii. În cazul în care 
unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social, doresc 
să facă propuneri pentru completarea 
ordinii de zi, cererile în acest sens vor 
fi depuse la sediul societăţii în cel mult 
15 zile de la publicarea prezentei 
convocări. Acţionarii pot participa la 
Adunarea generală ordinară a acţio-
narilor  personal sau prin reprezentant 
(împuternicit), în baza unei procuri 
speciale. Procurile speciale se vor 
prezenta în original la sediul societăţii 
cu cel puţin 48 de ore înainte de data 
stabilită pentru ţinerea adunării.  În 
caz de neîntrunire a cvorumului în 
prima zi de ţinere, adunarea generală 
ordinară a acţionarilor  se va ţine în 
ziua de 31.05.2016, în acelaşi loc, la 
aceleaşi ore  şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Administrator Bîlteanu Gheorghe.

l Administratorul unic al Societăţii 
de Investiţii CERTINVEST IMM S.A. 
cu sediul social în Bucureşti, Sector 1, 
Strada Buzeşti nr. 76-80, et.4, Biroul 
nr. 5, înmatriculată la registrul comer-
ţului sub nr. J40/13068/2014, CUI 
33782418, convoacă:  Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor în data 
de 27.05.2016 orele 11,00 la sediul 
social al societăţii din Bucureşti, 
Sector 1, Strada Buzeşti nr. 76-80, et.4, 
Biroul nr. 5,  cu următoarea ordine de 
zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale aferente exerciţiului financiar 
2015, întocmite în conformitate cu 
legislaţia în vigoare pe baza raportului 
auditorilor interni ai societăţii, precum 
şi fixarea dividendului. 2. Aprobarea 
raportului Administratorului unic al 
societăţii, precum şi descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru 
exerciţiul financiar 2015. 3. Aprobarea 
raportului auditorului financiar 
asupra situaţiilor financiare anuale 

pentru exerciţiul financiar 2015. 4. 
Stabilirea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 
2016. În cazul în care la prima convo-
care nu va fi întrunit cvorumul 
necesar adoptării deciziilor, o noua 
Adunare Generală Ordinară a Acţio-
narilor va avea loc în data de 
28.05.2016 la orele 11,00 la aceeaşi 
adresa. Materialele se găsesc pentru 
consultare, la sediul societăţii noastre. 
De asemenea, la cerere, ele va pot fi 
comunicate şi pe cale electronica. Sunt 
invităţi să participe acţionarii înscrişi 
în registrul acţionarilor în data de 
20.05.2016. SAI Certinvest S.A., în 
calitate de administrator unic al Socie-
tăţii.

LICITAȚII  
l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Comuna 
Valea Stanciului, prin Consiliul Local 
al comunei Valea Stanciului, cu sediul 
în comuna Valea Stanciului, str.Arh.
Cezar Lăzărescu, nr.120, judeţul Dolj, 
tel.0251.352.025, e-mail: valea_stan-
ciului@cjdolj.ro. 2.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri proprietate 
publică:  licitaţie publică. 3.Data 
publicării anunţului de licitaţie/anun-
ţului negocierii directe în Monitorul 
Oficial al României,  Partea a 
VI-a: 31/03/2016, Monitorul Oficial 
63. 4.Criteriile utilizate pentru deter-
minarea ofertei câştigătoare: rede-
venţa cea mai mare. 5.Numărul 
ofertelor primite şi al celor declarate 
valabile: 3 (trei). 6.Denumirea/numele 
şi sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigă-
toare: D-na Danciu Alina Iuliana, cu 
domiciliul în comuna Valea Stan-
ciului, str. Bontureilor, nr.3, jud.Dolj. 
7.Durata contractului:  49 ani. 8.
Nivelul redevenţei: 250 Euro/an. 9.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Judecă-
toria Craiova, strada Alexandru Ioan 
Cuza, nr.20, jud.Dolj, email: judeca-
toria.craiova@just .ro,  te l /fax: 
0251/414.060. 10.Data informării 
ofertanţilor despre decizia de stabilire 
a ofertei câştigătoare: 20/04/2016. 
11.Data transmiterii anunţului de 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile și ansamblu de 
bunuri imobile ale SC Solidaritatea 2003 SRL. În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 12, luna Mai, anul 2016, ora 10.00, în 
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în Giurgiu, str. 
Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, ap. 16, CUI 15864226. 1. Teren în suprafață de 334 mp, nr. 
cadastral 34178, situat în Giurgiu, bd. CFR, nr. 34, jud. Giurgiu, prețul de evaluare/ de pornire a 
licitației 102.075 lei (exclusiv TVA) **; 2. Imobil situat în intravilanul com. Frătești, sat Remus, Carte 
funciară 30787, compus în întregul său din: - teren 1.000 mp, nr. cadastral 30787; - construcția C1 - 
151 mp, nr. cadastral 30787-C1; - construcția C2 - 129 mp, nr. cadastral 30787-C2; - construcția C3 - 
70 mp, nr. cadastral 30787-C3, prețul de evaluare/ de pornire a licitației 160.650 lei (exclusiv TVA) **; 
3. Apartamentul nr. 16, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, parter, nr. cadastral 
922/B/16, Carte funciară 30262-C1-U5, prețul de evaluare/ de pornire a licitației 78.000 lei (exclusiv 
TVA) **. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este  scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile nu sunt 
grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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, 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 0246.216705, tasta 2, 1, la domnul Ciochir  Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016 Luna 
05 Ziua 11. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 11, luna 05, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 
12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC The First 
Swimming Pool SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 38A, cod de 
identificare fiscală 22437724. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate/ bucată, Prețul de evaluare sau 
de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Aparat de aer condiționat, tip 
casetă pentru plafon fals Gree Duct 60000 BTU, 1 buc., 9500 lei/buc., 20%; 2. Aparat de aer 
condiționat tip Split Asaka 9000 BTU, 6 buc., 1000 lei/buc., 20%; 3. Aparat aer condiționat tip Split 
Hokkaido 12000 BTU, 2 buc., 950 lei/buc., 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 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: oferta de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0246.216705, tasta 2, 1, cu doamna Stoica Valeria.
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atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 25/04/2016.

l Foraj Bucuresti SA București, str. 
Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, 
nr. 14, sector 1, cod de identificare 
fiscală 1567268, număr de ordine în 
registrul comerţului J40/1864/1991, 
prin lichidator judiciar VIA INSOLV 
SPRL cu sediul in Ploiești, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Prahova, dosar nr.14605/3/2011, 
Tribunalul București, Secția a VII-a 
Civilă, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică la pretul de evaluare:  - 
4.563.372 actiuni, reprezentand 
95,8013% din capitalul social al 
Foradex Vest SA Bucuresti, sector 1, 
str. Milcov, nr. 5, cladirea C25, 
J40/3266/2012, CUI 29948491, la 
valoarea de 2,2459 lei/actiune, 
respectiv 10.248.877 lei; - 891.951 
actiuni, reprezentand 71,77% din 
capitalul social al Foradex Valea 
Oltului SA Bucuresti, sector 1, str. Cpt. 
Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14, 
cam.1, J40/3251/2012, CUI 29948360, 
la valoarea de 2,3656 lei/actiune, 
respectiv 2.109.999 lei.  Persoanele 
interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare de la sediul lichidatorului 
judiciar și vor depune oferta impreuna 
cu taxa de garanţie de 5% din valoarea 
stabilită pentru bunul scos la vânzare 
până cel mai târziu în preziua organi-
zării licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 05.05.2016, ora 14/00. In cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
z iua  de  12 .05 .2016 respect iv 
19.05.2016 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.

l Anunţul privind organizarea licita-
ţiei de vânzare de masă lemnoasă 
fasonată. Organizatorul licitaţiei: 
Ocolul silvic Ardud R.A., loc.Ardud, 
str.Nouă, nr.1, jud.Satu Mare, tel./fax: 
0261.771.600, ocolulsilvicardud@
yahoo.com. Data și ora desfășurării 
licitaţiei: 06.05.2016, ora 10.00. Locul 
desfășurării licitaţiei: loc.Ardud, str.

Nouă, nr.1, jud.Satu Mare. Tipul lici-
taţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată și se va desfă-
șura conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprie-
tate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015. Data și ora 
organizării preselecţiei: 28.04.2016, 
ora 10.00. Data și ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la lici-
taţie: 27.04.2016, ora 15.00. Lista 
partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei și pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt afișate la 
sediul organizatorului și pe site-ul: 
www.primariaardud.ro -secţiunea 
ocolulsilvic, după caz. Volumul total 
de masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie 131.7mc, din care pe sorti-
mente: -lemn pentru cherestea: 
131,7(mc) și, respectiv, pe specii și 
grupe de specii: -stejar: 89,70(mc); 
-cer:  32,00(mc);  -diverse moi: 
10,00(mc). Masa lemnoasă fasonată 
oferită spre vânzare nu provine din 
fondul forestier proprietate publică 
certificat. Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după încheierea 
licitaţiei nu se poate adjudeca prin 
negociere, în aceeași zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament și 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 21.04.2016. Alte 
informaţii privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiei: Documentaţia 
privind desfășurarea licitaţiei și lotu-
rile scoase la licitaţie se poate obţine 
de la sediul Ocolului Silvic Ardud 
R.A., loc.Ardud, str.Nouă, nr.1, jud.
Satu Mare (contact: 0762.625.186 -ing.
Abrihan Gheorghe, 0261.771.600 
-secretariat). Pentru informaţii și date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei la sediul Ocolului 
silvic Ardud R.A.

l Debitorul SC Arietis Impex SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 

scoate la vânzare: 1.Mijloace fixe și 
obiecte de inventar, aparținând SC 
Arietis Impex SRL în valoare de 
2.631,42 Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de 
marfă, aparținând SC Arietis Impex 
SRL în valoare de 44.075,23 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru mijloacele fixe, 
obiectele de inventar și stocul de 
marfă aparținând SC Arietis Impex 
SRL reprezintă 30% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO15BITR003010063364RO01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Pentru mijloace fixe, obiecte de 
inventar și stocul de marfă prima 
ședință de licitație a fost fixată în data 
de 09.05.2016, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații 
vor fi  în data de 16.05.2016, 
23.05.2016, 30.05.2016, 06.06.2016 ora 
10.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ 
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.

l Debitorul SC Vigomarm SRL -în 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate 
la vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp +1/100 cotă indiviză teren 
4,023mp aflat pe raza comunei Bărcă-
nești, Sat Tatarani, jud. Prahova. Preț 
pornire licitație 1.077,90 Euro exclusiv 
TVA. 2.Autoutilitară Dacia Pick-up 
Double Cab, proprietatea SC Vigo-
marm SRL,  preț pornire licitație 
-1.044,00 Lei exclusiv TVA. 3.Mijloace 
fixe și obiecte de inventar aparținând 
SC Vigomarm SRL  în valoare de 
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru teren, 
autoutilitară, mijloace fixe și obiecte 
de inventar aparținând SC Vigomarm 
SRL  reprezintă 30% din valoarea de 
piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare 
bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prealabil 
la 021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO51BITRPH1RON031682CC01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a 
Agenția Ploiești până la orele 14 am 
din preziua stabilită licitației, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Regulamentelor de lici-
tație pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului 

judiciar. Pentru proprietatea imobi-
liară, autoutilitară, mijloacele fixe și 
obiectele de inventar prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
06.05.2016, ora 15.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
data de 13.05.2016; 20.05.2016; 
27.05.2016; 03.06.2016 ora 15.00. 
Toate ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul lichidatorului judiciar 
din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna 
nr. 44 A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare cu un 
telefon în prealabil dl. Cristian 
Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate 
fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.
ro.

l Anunţ participare licitaţie deschisă 
pentru servicii de orientare și de 
consultanţă profesională (informare și 
consiliere profesională așa cum sunt 
ele prevăzute la art. 58 din Legea 
76/2002. 1. Achizitor: Agenţia Jude-
ţeană Pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Cluj, Cod de Înregistrare 
Fiscală: 11372395; Adresa: Strada 
George Coșbuc Nr.2, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj; Tel.: (0264)590227; Fax 
(0264)595214. 2. Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractului de achi-
ziţie: LICITAŢIE DESCHISĂ. 3. a) 
Locul de prestare a serviciilor: 
conform prevederilor Caietului de 
sarcini. b) Natura serviciilor care vor fi 
furnizate: servicii de orientare și de 
consultanţă profesională (informare și 
consiliere profesională așa cum sunt 
ele prevăzute la art. 58 din Legea 
76/2002, cu modificările și completă-
r i l e  u l t e r i o a r e )  -  C o d  C P V 
853120300-2 rev.2. 4. Numărul de 
persoane ce urmează a fi consiliate: 
4000/an, conform prevederilor Caie-
tului de sarcini. 5. Opţiunea de achizi-
ţionare:  conform documentaţiei de 
atribuire. 6. Indicaţii referitoare la 
posibilităţile ofertanţilor de a depune 
ofertă pentru o parte sau pentru 
intreag numărul de beneficiari: oferta 
trebuie depusă pentru intreag 
numărul de beneficiari prevăzut în 
Caietul de sarcini - nu se acceptă 
oferte parţiale. 7. a) Durata acordu-
lui-cadru de achiziţie: 48 (patruzeci-
siopt) luni. b) Data intrării în vigoare a 
contractului de achiziţie: conform 
documentaţiei de atribuire. 8. Subcon-
tractanti: nu se acceptă subcontrac-
tanti. 9.a) Documentaţia de atribuire 
se poate obţine la solicitarea scrisă a 
oricărui operator economic interesat 
adresată către AJOFM Cluj, Biroul 
Managementul Pieţei Muncii, email 
ioan.chitac@cj.anofm.ro,  Fax: 
(0264)595214, Tel.: (0264)590227, 
(0264)596816, persoană de contact 
Chitac Ioan-sef serviciu. b) Data 
limită de primire a solicitărilor de 
clarificări: 04.05.2016. c) Data limită 
p e n t r u  d e p u n e r e a  o f e r t e l o r : 
10.05.2016 ora 16:30.  Modul de depu-
nere a ofertelor: Oferta se va întocmi  
în două exemplare. Fiecare exemplar 
se introduce în câte un plic sigilat, pe 
care se menţionează „Original”, 
respectiv „Copie”. Pe fiecare dintre 
exemplare, trebuie să fie scrisă denu-
mirea și adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei, fără a fi 
deschisă, în cazul în care oferta 

respectivă este declarată întârziată. 
Fiecare plic (plicul „Original”, 
respectiv plicul „Copie”) va conţine în 
interior câte 3 plicuri sigilate și ștam-
pilate: Plicul nr. 1: Documente de 
calificare. Plicul nr. 2: Oferta tehnică 
(conform Fisei de Date a Achiziţiei și 
a Caietului de sarcini). Plicul nr. 3: 
Oferta financiară (conform Fisei de 
Date a Achiziţiei și a Caietului de 
sarcini). Fiecare din cele 3 plicuri va 
avea o primă pagină de opis cu docu-
mentele pe care le conţine. Cele 2 
plicuri: „Original” și „Copie” se vor 
introduce într-un plic exterior, pe care 
se va scrie: Numele și adresa destina-
tarului; Denumirea activităţii  pentru 
care se face oferta; Numele ofertan-
tului. Pe plic se va face menţiunea: „ A 
nu  se deschide înainte de data licita-
ţiei” (data…, ora…). fertanţii au obli-
gaţia de a numerota, semnă și 
ștampila fiecare pagină a ofertei 
(inclusiv paginile care sunt xerocopii 
ale actelor solicitate și poarta ștampila 
și semnătura de certificare „conform 
cu originalul”). e) Limbă de redactare 
a ofertei și a documentelor însoţitoare 
ale acesteia: limba romană. 10. 
Garanţie de participare la procedura 
de atribuire: 10000 lei IMM – urile vor 
beneficia de reducerea garanţiei de 
participare de 50%, adică de 5.000 lei. 
11. Modalităţi de finanţare a preţului 
contractului de achiziţie: surse proprii 
Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 
12. Criterii de calificare privind situ-
aţia personală, economico-financiara 
precum și capacitatea tehnică și profe-
sională a ofertanţilor: în conformitate 
cu prevederile documentaţiei de atri-
buire. 13. Derularea procedurii de 
atribuire: în conformitate cu "Proce-
dură Operaţională Selecţia Furnizo-
rilor De Servicii de Consultanţă și 
Formare Profesională" al AJOFM 
Cluj. 14. Perioada pentru care ofer-
tantul trebuie să își menţină ofertă 
valabilă: pe toată perioda derulării 
contractului. 15. Criteriul de atribuire 
a contractului de achiziţie: preţul cel 
mai scăzut.

l Regia Națională A Pădurilor-Rom-
silva Direcția Silvică Maramures. 
Anunţul privind organizarea licitaţiei 
de vânzare/negociere pentru masă 
lemnoasă fasonată.  NR 7905 din 
__26.04.2016__ Organizatorul licita-
ţiei: Direcţia Silvică Maramures, str. 
22 Decembrie, nr. 36, tel: 0262 / 
211964; fax: 0262 / 211794, e-mail 
office@baiamare.rosilva.ro;  Data și 
ora desfășurării licitaţiei: 09.05.2016, 
începând cu ora: 10.00. Licitaţia se 
desfășoară respectând  ordinea ocoa-
lelor silvice si a loturilor conform 
catalogului de licitatie afisat pe situl 
oficial.  Ordinea de licitare a loturilor 
pentru un ocol silvic este cea afișată la 
sediul organizatorului: Locul desfășu-
rării licitaţiei: Direcţia Silvică Mara-
mures, str. 22 Decembrie, nr. 36, Baia 
Mare, jud. Maramures. Tipul licita-
ţiei: licitaţie publică cu strigare;  Lici-
taţia este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor. Regulamen-
tului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924 / 2015. Data și ora 
organizării preselecţiei: 04.05.2016, 
ora: 10.30;  Data și ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la lici-
taţie:  04.05.2016, in intervalul orar: 
08.00 –  10.00;  Lista loturilor care se 
licitează, preţul de pornire a licitaţiei 
și pasul de licitare pentru fiecare lot 
sunt afișate la sediul organizatorului 
și pe site-ul www.rosilva.ro , www.
marasilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie:  
2914,10 mc din care pe sortimente: - 
lemn rotund pentru furnire tehnice:  
113,66 (mc); - lemn rotund pentru 
cherestea de foioase: 1082,50 (mc); - 
lemn rotund pentru cherestea de 
rasinoase: 685,82 (mc); - lemn rotund 
și despicat pentru industria celulozei 
și hârtiei: 157,62 ( mc); - lemn pentru 
mină: 113,65 (mc); - lemn rotund de 
foioase și rășinoase pentru construcţii: 
166,01( mc);  - lemn de foc: 486,28  
(mc). - grinzi de lemn: 10,91 (mc). - 
cherestea : 74,74 (mc). - panouri de 

gard: 0,81 (mc). - lemn rotund de 
diverse specii tari si moi pt.industria-
lizare : 71,61 (mc). și respectiv pe 
specii și grupe de specii:  - rășinoase:  
1147,07(mc); - fag: 1210,43  (mc); - 
carpen: 44,65 (mc); - stejar, gorun: 
155,13 (mc); - cer: 53,00 (mc); - 
mesteacan: 3,16(mc); - paltin: 198,31 
(mc);  - frasin: 6,15 (mc);  - plop: 25,13 
(mc);  - diverse specii tari: 55,14 (mc);    
- diverse specii moi: 15,93(mc).  Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare care provine din fondul 
forestier proprietate publică este certi-
ficata în sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC®) si certificate in 
Sistemul CTRL WOOD (FSC STD 
30010). Masa lemnoasă fasonată 
rămasă neadjudecată după încheierea 
licitaţiei  se poate adjudeca prin nego-
ciere, în condițiile prevăzute de regu-
lamentul aprobat prin HG 924 / 2015 
, la sfarsitul licitatiei  din data de 
09.05.2016. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data publicarii 
prezentului anunt. Alte informaţii 
privind organizarea și desfășurarea 
licitaţiei: Pentru participarea la lici-
taţie, solicitantul trebuie să depună, 
anterior datei preselecţiei, o cerere de 
înscriere la licitaţie, la care trebuie să 
anexeze documentele prevăzute prin 
HG 924/2015 si prin caietul de sarcini 
al licitației. Pentru informaţii și date 
suplimentare vă puteţi adresa organi-
zatorului licitaţiei: Directia Silvica 
Maramures, persoane de contact: dr.
ing. Marcian BIRDA, ing. Marinela 
TANASE. 

PIERDERI  
l SC Dianthus Company SRL 
declara pierdute si nule Autorizatie 
CEMT nr.00024138 cu seria 00193 si 
Carnet de Drum nr. 1600193.

l Pierdut Contract construire 
nr.1556/2/05.08.1976, pe numele Vasile 
Ciunga. Îl declar nul.

l SC Gifan Strong SRL declară 
pierdut certificatul de clasificare, cate-
goria I, seria OBAC numar 07473 
pentru mașina B-40-XSX.

l Midocar Leasing IFN SA, CUI: 
RO14849341, anunţă pierderea Certi-
ficatului Constatator emis de Registrul 
Comerţului eliberat în baza declaraţiei 
pe propria răspundere înregistrată 
nr.356382 din 03.07.2008.

l Emely Look SRL, J6/576/2014, 
C.U.I 33760720, reprezentat prin 
Asociat Borgovan Monica Sofia, 
declar pierdut certificate constatatoare 
pentru: sediu social Bistriţa str.Vasile 
Lupu nr.16, sc.A Etaj 4 Ap.13, jud.BN 
si activitati autorizate la punct de 
lucru din Bistriţa Str.Calea Moldovei 
Nr.17, in incinta Complexului Comer-
cial Cibel, stand 250, Jud.BN. Declar 
nule.

l Subsemnatul Petrescu Gheorghe- 
casier încasator la S.C. URBAN S.A. 
Pierdut carnet chitanțier seria BU 
583101- BU 583150 încasat (exemplar 
verde)- carnet chitanțier seria 
BU-583551 până la 583600 din care 
încasate până la nr. 583562, restul 
583563- 583600 -nule; monetar seria 
RVBU nr. 0059851- 0059900 declar 
nul.

l S.C. Ganesha Publishing House 
S.R.L. sediul social în Gorjului nr. 22A 
sector 5, București, C.U.I. RO6889914 
J40/29103/1994 declar pierdute (nule) 
certificatele constatatoare ale sediilor 
secundare: str. Veseliei nr. 10 sector 5, 
București și str. Doina nr. 9 sector 5 
București, data emiterii 20.03.2015 
O.R.C.T.B.

l Declar nul act succesiune Dos. 
49/26.11.2012 la societatea civilă 
”LIBRA” Notari Asociați, defunct 
Petrea Victor, moștenitor Petrea Maria 
soție, C.M. 46/26.11.2012. Declar nule: 
certificatele de naștere Petrea Victor, 
Colibășeanu Maria; certificat căsătorie 
între Petrea Victor și Colibășeanu 
Maria și certificat deces Petrea Victor.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare 
bunuri confiscate, devenite proprietate de stat. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 05.05.2016, 
orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 
1. Autoturism, marca Ford Focus, an de fabricație 2006, cap. cil. 
1560 cmc, diesel, nr. identificare WF05XXWPD56R65391, 47.790 
km parcurși, la prețul de 12.552,00 lei, inclusiv TVA; 2. 
Autobasculantă marca Iveco, tipul 720E 42HT, an de fabricație 
1996, cap. cil. 13798 cmc, serie șasiu WJMS3TSS000019656, 
serie motor 442430, la prețul de 21.268,00 lei, inclusiv TVA; 3. 
Autoutilitară Iveco, tipul 35510 Daily, an de fabricație 2006, cap. 
cil. 2286 cmc, serie șasiu ZCF3573005590206, culoare alb, nr. 
înmatriculare B-51-TLU, la prețul de 25.866,00 lei, inclusiv TVA; 
4. Baracă din lemn (PAL melaminat), suprafață 16,60 mp, la 
prețul de 4.200,00 lei, inclusiv TVA; 5. Baracă metalică din tabla 
neagră vopsită, suprafață 30 mp, la prețul de 1.320,00 lei, 
inclusiv TVA; 6. Autoutilitară marca Volgswagen, tip Transporter, 
an de fabricație 1992, serie șasiu WV2ZZZ70ZPH021056, 
combustibil - motorină, nr. înmatriculare B-2815-PB, la prețul de 
4.219,00 lei, inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta 
până la data de 05.05.2016, orele 12:00, următoarele: cerere de 
înscriere la licitație; dovada plății garanției de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a 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 și legalizat; pentru 
persoanele fizice romane, copie după actul de identitate; pentru 
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de 
identitate, după caz; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au 
obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală 
eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare 
fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de 
licitație este de 50 lei. Garanția de participare la licitație se va 
d e p u n e  î n  c o n t u l  A . J . F . P .  G i u r g i u ,  n r . 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu – 
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, 
telefon 0246.216.705 – interior 138.


