
12 JOI / 28  IANUARIE  2016ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Caut bona interna pt copil de 
1an in Sat Chisoda, jud.Timis. 
2weekenduri libere pe luna. Ofer 
cazare,  masa si  1800 lei . 
0722199554

l Primăria Comunei Mihai 
Eminescu organizează, în data 
de 18 februarie 2016 ora 9.00 
proba suplimentară, verificare 
cunoştinţe operare PC- probă 
eliminatorie, 18 februarie 2016 
ora 12.00 proba scrisă, 22 febru-
arie 2016 ora 10.00 interviul, 
concurs  pentru ocuparea 
postului contractual vacant de 
administrator public, în cadrul 
aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Mihai 
Eminescu. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei 
Comunei Mihai Eminescu. 
Concursul va avea loc la sediul 
Primărie i  comunei  Mihai 
Eminescu. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Mihai Eminescu- loc. 
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, 
jud. Botoşani sau la telefon: 
0331.103.246.

l Având în vedere prevederile 
Legii nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici şi  
H . G .  6 1 1 / 2 0 0 8 ,  D i r e c ţ i a 
Regională de Statistică a Munic-
ipiului Bucureşti organizează 
concurs  pentru ocuparea 
următoarelor funcţii publice de 
execuţie vacante: -2 posturi de 
inspector debutant în cadrul 
Compartimentului INSPIRE. 
Desfăşurarea concursului va 
avea loc la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munic-
ipiului Bucureşti, în data de 
29.02.2016 orele 10,00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial, la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munic-
ipiului Bucureşti. Dosarul de 
înscriere la examen trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute în H.G. 
nr.611/2008. Condiţiile de partic-
ipare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul şi pe site-ul 
D.R.S.M.B. www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munic-
ipiului Bucureşti şi la numărul 
de telefon 0213.13.20.81.

l Primăria comunei Cernica, 
judeţul  I lfov organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacantă de consilier 
debutant- Compartiment Buget 
Finanţe, Taxe şi Impozite, 
Urmărire Debite din cadrul 

aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernica, 
judeţul Ilfov. Concursul se orga-
nizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţul Ilfov, 
în data de 1 martie 2016, la ora 
11.00- proba scrisă şi 3 martie 
2016 -interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial, partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cernica, 
judeţ Ilfov. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.49 din H.G. nr. 
611/2008, modificată şi comple-
tată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţ Ilfov. Relaţii 
suplimentare se  pot obţine la 
sediul  Primăriei  comunei 
Cernica, judeş Ilfov şi la nr. de 
telefon (021)369.53.08.

l Serviciul de Utilitate Publică 
de Administrare a Fondului 
Locativ şi a Cimitirelor Brăila, 
cu sediul în Brăila, str. Mihai 
Eminescu, nr. 27, organizează 
concurs în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată a 
următoarelor funcţii contrac-
tuale: -şef birou cimitire -un post 
vacant de conducere; -casier 
-două posturi  vacante de 
execuţie; -mecanic- un post 
vacant de execuţie. Concursul se 
va organiza astfel: -proba scrisă: 
19.02.2016, ora 10.00; -interviu: 
data şi ora susţinerii interviului 
vor fi afişate odată cu afişarea 
rezultatelor probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se depun până la data de 
11.02.2016, ora 16.00. Condiţiile 
de participare sunt următoarele: 
a)pentru postul de şef birou 
cimitire- studii universitare de 
specialitate cu diplomă de absol-
vire studii juridice sau adminis-
traţie publică- vechime 5 ani; b)
pentru postul de casier (Birou 
Financiar -Contabilitate, Prelu-
crare Automată Date, Urmărire 
şi Încasare Rate Chirii)- studii 
medii- vechime în specialitate 4 
ani; c) pentru postul de casier 
(Administrare Cimitire) -studii 
medii- vechime minim 1 an; d)
pentru postul de mecanic- studii 
medii de specialitate (calificare)- 
vechime în specialitate- 4 ani; 
-cunoştinţe operare PC -nivel 
mediu şi abilităţi în comunicarea 
cu publicul, pentru posturile 
menţionate mai sus la literele a, 
b, c. -condiţiile prevăzute la art. 
3 din anexa la HG nr.286/2011- 
Regulament-cadru privind 
stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Relaţii suplimentare la 
sediul Serviciului de Utilitate 
Publică de Administrare a 
Fondului Locativ şi a Cimitirelor 
Brăila, str. M.Eminescu, nr. 27, 
Brăila, Birou Organizare, Sala-
rizare, Resurse Umane Adminis-
trat iv  -Arhivă,  etajul  II , 
persoană de contact: Dumitriu 
Maria, telefon: 0372.037.101.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
organizează conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs  pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical debutant: 1 
post (PL/SSD/S) -Comp. Nou 
născuţi .  Concursul  se  va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.02.2016, ora 10.00; 
-Proba practică în data de 
24.02.2016, ora 10.00; -Interviul 
în data de 29.02.2016, ora 10.00. 
Condiţii generale de participare: 
a ) a r e  c e t ă ț e n i a  r o m â n ă , 
cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domi-
ciliul în România; b)cunoaște 
limba română, scris şi vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată 
de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu; 
e)are o stare de sănătate core-
spunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale elib-
erate de medicul de familie sau 
de unitățile sanitare abilitate; f)
îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte 
condiți i  specifice potrivit 
cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni 
săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -diplomă de 
absolvire a şcolii sanitare postli-
ceale, diplomă de absolvire a 
învăţământului superior de 3 ani 
în specialitate sau diplomă de 
l i c e n ţ ă  î n  s p e c i a l i t a t e . 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de: -10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Mun.Motru din 

str.Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană 
de contact: jr.Cruceru Sidonia, 
telefon: 0253.410.003, fax: 
0253410078, E-mail: cruce-
rusidonia@yahoo.com

l Muzeul Bucovinei, cu sediul 
în Suceava, str.Ştefan cel Mare, 
nr.33, organizează în temeiul 
H.G. nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G. nr.1027/2014, 
concurs  pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante 
de: -Conservator, studii supe-
rioare, gr. IA- 2 posturi; -Restau-
ra tor,  s tud i i  super ioare , 
debutant- 1 post; -Inginer de 
sistem, studii superioare, gr. IA- 
1 post; -Inspector de specialitate, 
studii superioare, gr. I- 1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scr isă  în  data  de 
22.02.2016, ora 10.00; -proba 
interviu se susţine într-un 
termen de  maxim 4  z i l e 
lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii 
t rebu ie  să  îndepl inească 
următoarele condiţii specifice: 
*pentru posturile de conservator, 
gradul IA, studii superioare, 
Serviciul Istorie- 1 post şi Servi-
ciul Arheologie- 1 post: -Studii 
superioare finalizate cu diplomă 
de licenţă; -Vechime în studii 
superioare finalizate cu diplomă 
de absolvire/licenţă de minim 6 
ani şi 6 luni; -Perfecţionări 
(specializări): programul de 
pregătire postuniversitară 
“Bazele conservării ştiinţifice” (2 
ani), specializarea conservarea 
bunurilor din patrimoniul 
cu l tura l  na ţ iona l  mob i l ; 
-Vechime în conservarea patri-
moniului cultural naţional mobil 
de minim 10 ani; -Cunoştinţe de 
operare pe calculator: medii 
(Word, Excel); -Limbi străine: 
nivel mediu la o limbă de circu-
laţie internaţională (engleză, 
franceză, germană) -citit, scris, 
vorbit. *pentru postul de restau-

rator, debutant, studii supe-
rioare, Serviciul Restaurare: 
-studii superioare, finalizate cu 
diplomă de licenţă; -cunoştinţe 
medii a unei limbi străine de 
circulaţie, scris, vorbit, citit. 
*pentru postul de inginer de 
sistem, studii superioare, gradul 
IA- Biroul Educaţie Marketing 
şi Comunicare: -studii supe-
rioare de specialitate absolvite 
cu diplomă de licenţă în dome-
niul informatic (Automatizări şi 
calculatoare, Informatică, 
Tehnologia informaţiei); -expe-
rienţă în domeniu: minim 6,5 ani 
vechime. *pentru postul de 
inspector de specialitate, studii 
superioare, gradul I- Biroul 
Educaţie Marketing şi Comuni-
care: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -certificat de competenţă 
recunoscut pentru expert 
achiziţii publice; -cunoştinţe 
utilizare SEAP; -vechimea în 
muncă:  minimum 6,5 ani 
vechime în domeniul achiziţiilor 
publice. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afişării 
anunţului, respectiv până în 
data de 11.02.2016, ora 16.00, la 
sediul administrativ al insti-
tuţiei, din strada Ana Ipătescu, 
nr.1, etajul II, Suceava. Dosarele 
se vor verifica de către comisia 
de concurs, iar rezultatele 
selectării dosarelor se vor afişa la 
sediul administrativ şi pe site-ul: 
www.muzeulbucovinei.ro. Infor-
maţii suplimentare şi bibli-
ografia necesară se pot obţine de 
la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439, interior 106, 
persoană de contact Ostafi 
Daniela.

PRESTĂRI SERVICII
l Pentru sudare, taierea cu 
plasma, comercializam: pisto-
lete, piesele de schimb, consum-
abile, diverse accesorii: durofil.
ro.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpărăm cărți vechi și noi, 
autografe, tablouri, icoane vechi, 
grafică, argintărie, sfeșnice, stat-
uete, diverse obiecte vechi, 
vederi vechi, deplasare la domi-
ciliu. 0751.221.166.

CITAȚII
l Bălan Gheorghe citează pe 
Bălan Filofteia în 22.02.2016, la 
Judecătoria Drăgășani, dosar nr. 
692/223/2015, în proces de 
divorț.

l Culita Constantin, pârât în 
dosarul nr. 6382/245/2015, este 
chemat în dată de 11.02.2016 la 
Judecătoria Iaşi, C02M, ora 8.30 
în contradictoriu cu Culita 
Madalina şi Culita Petru Ionuţ.

l Numita Stroescu Nicoleta este 
chemată în data de 08.02.2016, 
în dosarul civil nr. 1034/331/2014 
la Judecătoria Vălenii de Munte 
în calitate de pârâtă, în contra-
dictoriu cu Ristea Vasile, pentru 
acţiune în constatare.

l Se citează pârâtul NEDELCU 
P. ION cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Topoloveni, str. Ion 
Mihalache, nr. 275, Argeş, la 
termenul din 22.02.2016, în 
Dosarul nr. 748/828/2014 al 
Judecătoriei Topoloveni, ce are 
ca obiect „Declararea morţii”.

l Se citează pârâtul în acţiune 
de divorţ, Di Bello Antonio, 
cetăţean italian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Italia, 
Domenico Sassi nr.2, et.2, San 
Martino in Pensilis, provincia 
Campobasso, cod 86046, la 
Judecătoria Botoşani, pentru 
termenul din 01.03.2016, dosar 
nr. 12341/193/2015.

l Numitul Stanci Vasile este 
chemat la Judecătoria Petroșani, 
sala 24, în ziua de 07.03.2016, 
Completul C.XI. civil, ora 08:30, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 27SAV/2015. Nr. 302224 din 27.01.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 27 Ianuarie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 17 Februarie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Grerom SRL, cu sediul în localitatea 
Săveni, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 21703062: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Combină agricolă Case 
International 1440, an fabr. 1982, 22.245 lei, 20%; 2. Tractor agricol Fiat 180-90DT PS/24 cu 
probleme la cutia de viteze, an 1988, 18.831 lei, 20%; 3. Grapă cu 40 discuri Papadopoulos DYXS 40-
500, an fabr. 2008, 18.931 lei, 20%; 4. Rezervor combustibil de 9000 l DTO90L-5K cu pompă 50 l/min, 
an fabr. 2014, 6.578 lei, 20%; 5. Mașină de împrăștiat îngrășăminte OMB 33E, 1300 kg, an fabr. 2008, 
2.862 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 15 Februarie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 
Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
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. La licitație 
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 28.01.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. 
A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  d e 
Administrare Fiscală. Direcția 
G e n e r a l ă  R e g i o n a l ă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare 
Bunu r i .  Anun ț  l i c i t a ț i e 
valorificare bunuri confiscate 
devenite proprietate de stat. 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu, șoseaua 
București nr. 12, valorifică prin 
vânzare directă cantitatea de 
327 litri benzină, intrată, 
potrivit legii, în propietatea 
privată a statului, conform 
prevederilor OG nr. 14/2007, 
la prețul de 4,00 lei/litru, 
inc lusiv TVA. Informaț i i 
suplimentare se pot obține la 
sediul A.J.F.P. Giurgiu - 
Compartiment Valorificare 
Bunuri, aflat la parterul 
s e d i u l u i ,  t e l e f o n 
0246.216705, interior 138.

S.C. K.I.A SHOP SRL, Loc. 
Bucu, jud. Ialomiţa, angajăm 
c o m i s i o n e r.  C e r i n ţ e l e 
postului fiind următoarele: -
Studii medii; -Cunoaşterea 
limbii germane (avansate); -
Cunoaşterea limbii engleze 
(avansate); -Cunoaşterea 
limbii turcă (avansate); -
Cunoaşterea limbii române 
(la nivel conversaţional). 
R e l a ţ i i  l a  t e l e f o n : 
0723665535.
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în dosar nr. 3909/278/2013, în 
calitate de pârât, în proces cu 
Dreghici Dorina în calitate de 
reclamant, uzucapiune disjun-
gere dos.nr.10869/278/2010.

l SC Adison Company SRL, 
cheamă la Tribunalul Iaşi, sediu în 
Iaşi,  Strada Elena Doamna, 
nr.1A, pe SC Berlin Doner Kebab 
SRL,  în calitate de debitor, în 
dosarul nr.3327/99/2015 având ca 
obiect procedura insolvenţei, 
pentru data de 18 februarie 2016, 
ora 09.00, camera S.II.-etaj II, 
complet com S1 fal.

l Direcția Generală de Asis-
tență Socială și Protecția Copi-
lului Vâlcea cheamă în judecată 
pe numita Popescu Ionela 
Simona domiciliată în com. 
Roşiile, sat Roşiile, jud. Vâlcea, 
în calitate de intimată în dosarul 
civil nr. 3710/90/2015, cu termen 
d e  j u d e c a t ă  î n  d a t a  d e 
29.01.2016, având ca obiect 
instituire măsură de protecţie, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

NOTIFICĂRI
l Leavis Cont IPURL – Admin-
istrator judiciar notifică deschi-
derea procedurii generale a 
insolvenţei privind pe SC 
Agrilemn Serv Construct SRL, 
cu sediul în comuna Colceag, 
Sat Parepa Rusani nr. 15 judeţul 
Prahova, dosar nr. 95/105/2016 
Tribunalul Prahova. Termenul 
pentru depunerea opoziţiilor 10 
zile de la primirea notificării, 
depunere declaraţii de creanţa 
04.03.2016, întocmire tabel 
p r e l i m i n a r  2 4 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
soluţionare contestaţii şi depu-
nere tabel definitiv 18.04.2016, 
adunarea creditorilor 29.03.2015 
ora 14:00 la sediul administra-
torului judiciar. Relaţii la telefon 
0723880617.

l Leavis Cont IPURL  – Lichi-
dator Judiciar notifică deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenţei privind pe SC Nelf 
Textile Fashion SRL, cu sediul 
în comună Ciorani, sat Cioranii 

de jos nr. 1215 Jud. Prahova, 
dosar nr. 5853/105/2015, prin 
hotărârea nr. 69/25.01.2016 s-a 
dispus dizolvarea societăţii debi-
toare şi ridicarea dreptului de 
administrare al debitorului. 
Până la 01.02.2016 debitoarea 
are obligaţia să predea întreaga 
gestiune împreună cu actele şi 
operaţiunile efectuate după 
deschiderea procedurii.

l Just Insolv SPRL notifică 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei în Dosarul nr. 
255/105/2016, Tribunal Prahova, 
conform Încheierii din data de 
22.01.2016 privind pe SC 
Mirman Prest Construct SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 07.03.2016, întocmirea 
tabelului preliminar al creanțelor 
16.03.2016, întocmirea tabelului 
definitiv 11.04.2016, prima 
Adunare a Creditorilor având loc 
în data  14.03.2016 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifică 
deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenţei în Dosarul nr. 
8 7 0 4 / 1 0 5 / 2 0 1 5 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Încheierii din 
data de 19.01.2016 privind pe 
SC Sector Oilrom Consulting 
SRL, cu termenele: depunere 
declarații creanță 03.03.2016, 
întocmirea tabelului preliminar 
al creanțelor 14.03.2016, întoc-
mirea  tabelului  def ini t iv 
07.04.2016, prima Adunare a 
Creditorilor având loc în data  
18.03.2016 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifică 
deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă în Dosarul nr. 
8 7 0 3 / 1 0 5 / 2 0 1 5 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Încheierii din 
06.01.2016 privind pe SC Pisa 
Eco Ambiente SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
22.02.2016, întocmirea tabelului 

pre l iminar  a l  c reanțe lor 
04.03.2016, întocmirea tabelului 
definitiv 29.03.2016, prima 
Adunare a Creditorilor având loc 
în data  09.03.2016 orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifică 
deschiderea procedurii generale  
de insolventa in Dosarul nr. 
6 7 5 7 / 1 0 5 / 2 0 1 5 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform Sentintei nr. 
1336 din 22.12.2015 privind pe 
SC Toto Emma Impex SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 04.02.2016, întocmirea 
t a b e l u l u i  p r e l i m i n a r  a l 
creanțelor 22.02.2016, întoc-
mirea  tabelului  def ini t iv 
17.03.2016, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
26.02.2016, orele 12.00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B.

DIVERSE
l Mi s-a furat tel. Alcatel Pixi 3, 
pe abonament Orange, cod 
abonat 0535540363, nr. Tel. 
0758.505.016.

l În temeiul art. 100 alin.(1) din 
Legea privind procedura insol-
venței nr. 85/2014, comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Ieftinica 
Trade SRL, CIF: 17794275, 
J 2 5 / 4 3 1 / 2 0 0 5 ,  d o s a r  n r. 
1382/101/2015 - Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţe suplimentare 
29.02.2016; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi afişarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este la 
14.03.2016, Termen pentru 
soluționarea eventualelor 
contestații împotriva tabelului 
preliminar este de 7 zile de la data 
publicării în BPI; Termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor 
28.03.2016. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

LICITAȚII
l Ministerul Apărării Naţionale 
prin U.M. 02497 Piteşti orga-
nizează licitaţie publică cu stri-
gare în vederea închirierii 
imobilului situat în Piteşti, 
strada Negru Vodă nr. 47, 
compus din suprafaţa de 30 mp 
teren pentru amplasarea unui 
chioşc. Licitaţia are loc în ziua 
de 16 februarie 2016, ora 11,00, 
la sediul U.M. 02497 din strada 
Negru Vodă nr. 47, localitatea 
Piteşti. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se repetă în ziua de 25 
februarie 2016, ora 11,00 şi în 
ziua de 7 martie 2016, ora 11,00, 
la aceeaşi adresă. Condiţiile 
privind participarea şi adjude-
carea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini care se achiziţionează de 
la sediul U.M. 02497 Piteşti 
începând cu ziua de 01 februarie 
2016, contra sumei de 20 lei, 
care se depune la casieria 
unităţii  militare.  Ofertele 
împreună cu celelalte docu-
mente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data de 
16 februarie 2016, ora 09,00, 
indicate în anunţul publicitar. În 
caz de repetare a licitaţiei, 
acestea se depun în aceleaşi 
condiţii până la data de 25 
februarie  2016,  ora 9,00, 
respectiv în ziua de 7 martie 
2016, ora 9,00. Garanţia de 
participare se exprimă în lei şi se 
constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară care se prez-
intă în original sau prin depu-
nere în numerar la casieria 
unităţii militare, până la data şi 
ora depunerii ofertei. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
unităţii militare sau la tel. 0248-
218090, int. 116 sau 124. 

l Debitorul SC Sangria Com 
SRL -în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.
Terenuri arabile situate în extra-
vilanul comunei 1 Decembrie 
1918, satul 1 Decembrie 1918, 
județul Ilfov, formate din: -Teren 

în suprafață de 1.190 mp, 
amplasat în tarlaua 3, parcela 
6/17/45; Prețul de pornire al lici-
tației este de  4.267,4 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini este de 1.500 lei exclusiv 
TVA. -Teren în suprafață de 
1.260 mp amplasat în tarlaua 3/9, 
parcela 6/17/44. Prețul de pornire 
al licitației este de 4.515,85 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini este de 1.500 lei exclusiv 
TVA. 2.Mijloace fixe (carman-
gerie) aparținând SC Sangria 
Com SRL -în faliment, prețul de 
pornire al licitației este reprez-
entat de valoarea de vânzare 
forțată din Raportul de evaluare, 
exclusiv TVA, diminuată cu 50%, 
pentru fiecare bun în parte, iar 
lista cu aceste bunuri poate fi 
obținută de la lichidatorul judi-
ciar. Prețul Caietului de sarcini 
este de 500 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în 
c o n t u l  n r . 
RO77PIRB4211727014001000, 
deschis  la  P iraeus  Bank 
Romania, Sucursala Panduri, 
până la data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației, de achizițion-
area până la aceeași dată a 
Caietelor de sarcini pentru 
terenuri și pentru mijloacele fixe. 
Prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 04.02.2016 iar 
dacă acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe 
de licitații vor fi în data de: 
1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 0 2 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  0 3 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
1 0 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  1 7 . 0 3 . 2 0 1 6 , 
24.03.2016,  31.03.2016 ș i 
07.04.2016 ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1. Pentru relații supli-
mentare sunați la 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l Anunţul privind organizarea 
licitaţiei intermediară pentru 

vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior producţia anului 2016. 
Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Vrancea, cu sediul în 
municipiul Focşani, str.Leopol-
dina Bălănuţă, nr.17, judeţul 
Vrancea, telefon: 0237.221.300 
s a u  0 2 3 7 . 2 2 2 . 3 9 1 ,  f a x : 
0237.227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro; Data şi ora 
d e s f ă ş u r ă r i i  l i c i t a ţ i e i : 
09.02.2016, ora 10.00; Locul 
desfăşurării licitaţiei: Direcţia 
Silvică Vrancea, cu sediul în 
municipiul Focşani, str.Leopol-
dina Bălănuţă, nr.17, judeţul 
Vrancea; Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat; 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 924/2015; Data şi ora 
o r g a n i z ă r i i  p r e s e l e c ţ i e i : 
04.02.2016, ora 14.00; Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 03.02.2016, ora 16.00; Lista 
partizilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de 
licitare pentru fiecare partidă, 
sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site-ul: www.rosilva.
ro; Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie 24.896 m3, din care pe 
natură de produse: -produse 
principale: 4.216 (m3); -produse 
s e c u n d a r e :  2 0 . 0 0 0 
(m3); -produse de igienă: 0 (m3); 
-produse accidentale:  680 
(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: -răşinoase: 4.123 
(m3); -fag: 6.006 (m3); -stejari: 
1.112 (m3); -diverse tari: 5.261 
(m3); -diverse moi: 8.394 (m3). 
Masa lemnoasă pe picior oferită 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a 
statului certificat în sistemul 
Forest Stewardship Council 
(FSC). Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. F13302/2015. Nr. 302223 din 27.01.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 27 Ianuarie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 17 Februarie 2016, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei Dascalu Ion Alexandru I.I., cu sediul în 
localitatea Iazu, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 26991799: Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Tractor agricol 
Case IH JX95, an fabr. 2011, 57.195 lei, 20%; 2. Încărcător frontal Scha�er 690T 65kw, an fabr. 2011, 
62.970 lei, 20%; 3. Plug reversibil Gregoire Besson RB71, 5+1 trupite, an fabr. 2011, 43.034 lei, 20%; 
4. Snec de descărcare Spirotech GFR150, an fabr. 2011, 4.720 lei, 20%. * Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată 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 cel târziu în data 
de 15 Februarie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea 
garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în 
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 
186, 286. Data afișării: 28.01.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11856/2015. Nr. 302225 din 27.01.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 27 Ianuarie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că, în ziua de 17 Februarie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Service Mașini Agricole SRL, cu 
sediul în localitatea Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 26153890: Denumirea 
bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul): 1. Teren cu categoria de folosință “pășune”, în S = 26117 mp, situat în extravilanul 
localității Gheorghe Lazăr, tarla 216. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 16.019 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *: Scutit. * Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea 
bunurilor imobile este: scutit, în conformitate cu art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu 
sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 15 Februarie 2016, ora 16.30: 
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 
beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar 
sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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-
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 28.01.2016.



14 JOI / 28  IANUARIE  2016

încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în data 
de 09.02.2016 după licitaţie, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 28.01.2016, 
între orele 09.00-15.00. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: -dacă la 
licitaţie se prezintă un singur 
ofertant, partida nu se supune 
licitării şi nu se poate adjudeca 
prin licitaţie. Pentru informaţii 
şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact: ing.Olteanu 
Titi, telefon: 0237.221.300 sau 
0237.222.391, e-mail: office@
f o c s a n i . r o s i l v a . r o ,  f a x : 
0237.227.215.  

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei de vânzare masă 
lemnoasă fasonată. Organiza-
torul licitaţiei: Direcţia Silvică 
Vrancea, cu sediul în strada 
Leopoldina Bălănuţă, nr.17, 
municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea, tel.: 0237.221.300, fax: 
0237.227.215, e-mail: office@
focsani.rosilva.ro; Data şi ora 
d e s f ă ş u r ă r i i  l i c i t a ţ i e i : 
09.02.2016, ora 13.00; Locul 
desfăşurării licitaţiei: Direcţia 
Silvică Vrancea, cu sediul în 
strada Leopoldina Bălănuţă, 
nr.17, municipiul Focşani, 
judeţul Vrancea; Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor scrise în plic închis şi 
sigilat; Licitaţia este organizată 
şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015; Data şi 

ora organizării preselecţiei: 
04.02.2016, ora 14.00; Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 03.02.2016, ora 16.00; Lista 
loturilor/pieselor care se lici-
tează, preţul de pornire a lici-
taţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare lot/piesă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-
ul: www.rosilva.ro; Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată 
oferit la licitaţie: 1.388,367 m3, 
din care pe sortimente: -lemn 
pentru furnire estetice: 0,000 
(m3);  -lemn pentru furnire 
tehnice: 22,160 (m3);  -lemn 
pentru cherestea: 640,108 (m3); 
-lemn rotund şi despicat pentru 
industria celulozei şi hârtiei: 
398,081 (m3);  -lemn pentru 
mină: 0,000 (m3); -lemn pentru 
PAL şi PFL: 178,160 (m3); -lemn 
rotund de foioase şi răşinoase 
pentru construcţii: 0,000 (m3); 
-lemn de foc: 149,858 (m3); şi, 
respectiv, pe specii şi grupe de 
speci i :  -răşinoase:  74,306 
(m3); -fag: 319,106 (m3); -stejar, 
gorun: 155,218 (m3); -cer, 
gârniţă: 0,000 (m3); -salcâm: 
53,130 (m3); -cireş: 11,500 (m3); 
-paltin: 17,112 (m3); -frasin: 
0,000 (m3); -tei: 113,400 (m3); 
-plop: 480,562 (m3); -diverse 
tari: 152,923 (m3); -diverse moi: 
11,110 (m3). Masa lemnoasă 
fasonată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat în 
sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă 
fasonată rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei, se 
poate adjudeca prin negociere, 
în data de 09.02.2016 după lici-
taţie, în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul 

de sarcini poate fi procurat de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 28.01.2016. 
Alte informaţii privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
-dacă la licitaţie se prezintă un 
singur ofertant, piesa/lotul nu se 
supune licitării şi nu se poate 
adjudeca prin licitaţie. Pentru 
informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: persoană de contact: 
ing.Olteanu Tit i ,  te lefon: 
0237.221.300 sau 0237.222.391, 
e-mail: office@focsani.rosilva.ro, 
fax: 0237.227.215.  

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei intermediare pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior si masa lemnoasa fasonata 
pentru productia anului 2016: 
Organizatorul licitaţiei: Directia 
Silvica Arges,  str. Trivale nr. 82, 
M u n .  P i t e s t i . ,  j u d . 
Arges,tel.0248/213434; fax 
0248/214099, e-mail office@
s i l v a p i t . r o .  D a t a  ş i  o r a 
desfăşurării licitaţiei: 8 februarie 
2 0 1 6 ,  o r a  1 0 . 0 0 .  L o c u l 
desfăşurării licitaţiei: Sala de 
festivitati a Palatului Copiilor 
din Pitesti, strada Trivale ( langa 
sediul Directiei Silvice Arges). 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare. Licitaţia este organi-
zată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015. Data şi 
ora organizării preselecţiei: 03 
februarie 2016, ora 10.00. Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 2 februarie 2016, ora 
16.30. Lista partizilor care se 
licitează, preţul de pornire a lici-

taţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe 
site-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 31065 m3, din 
c a r e  p e  n a t u r ă  d e  p r o - 
duse: produse principale: 20443 
(m3); produse secundare: 10389 
(m3);   produse de igienă: 125 
(m3);  produse accidentale: 108 
(m3) şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii: răşinoase: 7756 
(m3);  fag:  16457 (m3);  stejari: 
2156 (m3);   diverse tari: 3011 
(m3);  diverse moi: 1685 (m3). 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie 
7633.68 m3, din care pe sorti-
mente: lemn pentru cherestea: 
6959.06 (m3);  lemn rotund de 
foioase şi răşinoase pentru 
construcţii: 385.52 (m3); lemn de 
foc: 289.1 (m3) şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii: răşi-
noase: 910.93 (m3);  fag: 6074.94 
(m3);   stejar, gorun: 200.38 
(m3); cer, gârniţă: 114.59 (m3); 
salcâm: 51.6 (m3);  cireş: 68.87 
(m3);  paltin: 126.7 (m3);  tei: 2 
(m3);  plop: 26.94 (m3);  diverse 
tari: 26.15 (m3); diverse moi: 
30.58 (m3).  Masa lemnoasă pe 
picior şi fasonată oferită spre 
vânzare de la O.S. Aninoasa , 
Cotmeana, Curtea de Argeş, 
Domneşti, Muşăteşti, Şuici, 
Vidraru provine din fondul 
forestier proprietate publică a 
statului, certificat în sistemul 
Forest Stewardship Council 
(FSC). Masa lemnoasă pe picior 
şi fasonată oferită spre vânzare 
de la O.S. Câmpulung, Costeşti, 
Piteşti şi Topoloveni provine din 
fondul forestier proprietate 
publică a statului, necertificat în 
sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă 
pe picior şi fasonată  rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei se poate adjudeca prin 
negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament şi de alte regle-
mentări în vigoare (pot face 
obiectul negocierii p. 362 – O.S. 
Curtea de Argeş, 348, 439, 507 – 
O.S. Şuici, 729, 57 – O.S. Vidraru 
- masă lemnoasă pe picior şi 
loturile/partizile marcate pe lista 
de licitaţie cu nr. 2 la coloana cu 
nr. licitaţiei - în cazul masei 
lemnoase fasonate). Caietele de 
sarcini pot fi procurate de la 
sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 29 ianuarie 
2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea lici-
taţiei: Pentru participarea la lici-
tatie, solicitantul trebuie să 
depună, anterior datei prese-
lecţiei, o cerere de înscriere la 
licitaţie, la care trebuie să 
anexeze următoarele documente, 
în copie, certificate pentru 
conformitate cu originalul de 
către reprezentantul legal al 
operatorului economic: a) actul 
constitutiv al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici; b) documentul de 
înregistrare a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici la oficiul registrului 
comerţului sau, după caz, docu-
mentul echivalent de înregis-
trare, în cazul operatorilor 
economici/grupurilor de opera-
tori economici străini; c)certifi-
catul  constatator privind 
operatorul economic/grupul de 
operatori economici, eliberat de 
oficiul registrului comerţului, 

prin serviciul online Info Cert, 
cu cel mult 15 zile calendaristice 
înainte de data preselecţiei 
(certificatul constatator se poate 
obţine accesând adresa: https://
portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/
appmanager/myONRC/signup? 
p=infoCert#s4. d)declaraţia pe 
propria răspundere a reprezen-
tantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici că nu are datorii 
restante faţă de administratorii 
fondului forestier proprietate 
publică a statului; e)certificatul 
de atestare pentru lucrări de 
exploatare forestieră al operator-
ului economic/grupului de oper-
atori economici, valabil şi cu 
anexa acestuia completată la zi, 
sau documentul similar recu-
noscut/echivalat de autoritatea 
de resort din România, în cazul 
operatorilor economici/grupu-
rilor de operatori economici 
străini; f)declaraţia pe propria 
răspundere a reprezentantului 
legal al operatorului economic 
privind apartenenţa/neapart-
enenţa la un grup de operatori 
economici, aşa cum este definit la 
art. 1 lit. e) din HG 924/2015; g) 
declaraţia pe propria răspundere 
a reprezentantului legal al opera-
torului economic/grupului de 
operatori economici privind 
capacitatea proprie de procesare 
pentru operatorii economici care 
cumpără masă lemnoasă în 
condiţiile art.7 din HG 924/2015. 
Documentele prevăzute mai sus 
se depun la registratura Direcţiei 
Silvice Argeş sau se pot trimite 
prin poştă, fax (la nr. 0248214099 
) sau prin poşta electronică în 
format pdf (la adresele fond@
silvapit.ro, office@piteşti.rosilva.
ro, office@silvapit.ro), până cel 
mai târziu la data de 02.02.2016, 
ora 16.30. Operatorii economici/
grupurile de operatori economici 
care nu au sediul în România 
depun documentele de înscriere 
la licitaţie atât în limba oficială a 
ţării de origine, cât şi traduceri 
oficiale ale acestora în limba 
română. Neîncheierea contract-
ului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adju-
decării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
de contractare aferente. Rezil-
ierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage pierderea garanţiei 
de contractare aferente, precum 
şi a dreptului de participare  la  
licitaţie/negociere pentru partida 
al cărei contract de vânzare 
-cumpărare a făcut obiectul rezil-
ierii. La licitaţie se va oferi şi un 
grupaj de partizi  la O.S. 
Muşăteşti, evidenţiat în lista 
partizilor. Lista partizilor şi 
caietul de sarcini se pot consulta 
la sediul D.S. Argeş, la sediile 
ocoalelor silvice din subordine şi 
pe internet la adresa www.
rosilva.ro. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
D.S. Argeş - Birou Tehnic, - 
persoana de contact Irinel 
Şuşa lă ,  t e l .  0731800338 , 
0248/213434, fax 0248-214099.

PIERDERI
l Sc Expres Catering SRL 
declar nulă ştampilă nr 6.

l Pierdut  Proces -verba l 
predare-primire locuinţă pe 
numele Arghir Eugeniu şi 
Maria. Îl declar nul. 

l Declar pierdut atestat taxi 
CPTx 106117 eliberat de A.R.R. 
pe numele Voicu Marian Ionuț.

l Persoana juridică: Mixtit. 
SRL, cu sediul în Str.Gazalei, 
nr.86, sector 4, Bucureşti, avand 
CUI:31180068, J40/1326/2013 
declară pierdut certificat înregis-
trare fiscal. Declarăm nul.

l Declar pierdut (nul) testa-
ment Drăghici Vasile și Drăghici 
Ileana pentru Liță Elena emis de 
B.N.P. Marta Săndulache- 
Dârjan din Botoșani, în 1998, 
pentru casa din Buhăceni, 
Trușești, Botoșani.

l S.C. Termoport S.R.L., 
J40/6075/1997, RO 9637830, str. 
Râul Doamnei nr. 4, bl. TD5, ap. 
47, sector 6, București, declar 
pierdut (nul) registrul unic de 
c o n t r o l  s e r i a  2 1 6 0 9 6 1 
D.G.R.F.P.B.

l Pierdut certificat constatator al 
Gheorghe M.M.Catalin PFA, cu 
sediul profesional in Bucuresti, 
sectorul 6, Soseaua Virtutii nr. 
46A, CUI 32671861, Nr.Reg.
Com. F40/171/2014. Il declar nul.

l Subsemnatul Știrbu Alex-
andru legitimat cu C.I. seria MZ 
nr. 460841 declară pierdute: 
certificat ADR Nr. 40333 valabil 
de la  29.09.2014 până la 
28.09.2019 și CPC marfă valabil 
de la  29.09.2014 până la 
28.09.2019. Se declară nule.

l Subsemnatul Tancău Ioan 
Adrian domiciliat în localitatea 
Zărnești, str. Pompiliu Dan nr. 7, 
am pierdut Certificat de trans-
port de persoane în regim taxi, 
seria CPTX nr. 0108693, în data 
de 20 ianuarie 2016, în locali-
tatea București. Îl declar nul.

l  P i e r d u t e  C e r t i f i c a t 
Constatator, Certificat de Inregis-
trare PFA Tudor Caprariu R.I.M. 
cu sediul profesional: Bucuresti 
Sectorul 1, Strada Mitropolit 
Varlaam, Nr. 156, Etaj 1, Ap.6 cu 
nr. de ordine in registrul comer-
tului: F40/2849/10.07.2015, CUI: 
34765393. Le declar nule.

l Subsemnatul Ciobotaru 
Robert domiciliat în Moieciu de 
Jos, str. Podul Șimon nr. 546, am 
pierdut Certificat transport de 
persoane în regim de taxi, seria 
CPTX nr. 86875, în data de 
03.01.2016, în localitatea Brașov, 
jud. Brașov. Îl declar nul.

l S.C. ALFA Club System S.R.L. 
cu sediul social în Bucureşti, 
Sector 2, Str. Pictor Ştefan 
Luchian nr.3 ,  e t .3 ,  ap .8 , 
J40/11782/2011, C.U.I. 29176537, 
declar că am pierdut următoarele 
acte (declar nule): Certificat de 
înregistrare seria B nr. 2485801 
eliberat la 04.10.2011 de O.R.C. 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 
Certificat constatator nr. 374206 
din 30.09.2011 eliberat de 
O.N.R.C. Tribunalul Bucureşti.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și 
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 6381/2014. Nr. 302222 din 27.01.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 27 Ianuarie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 17 Februarie 2016, ora 13.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei A.J.C.O.C.T.C. “Baraganu”- Ialomița, cu 
sediul în localitatea Slobozia, str. Lacului, nr. 20, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 18841936: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preț unitar de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *: 1. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-L160, an 2010, (Bucu), 9.696 lei, 20%; 2. Mașină de 
împrăștiat îngrășăminte SPT 500, an 2010, (Bucu), 682 lei, 20%; 3. Cositoare cu tamburi Sip Roto 
135, an 2010, (Bucu), 4.090 lei, 20%; 4. Motocoasă Husqvarna 545RX, an 2014, (Gura Ialomiței) X 2 
bucăți, 1.364 lei, 20%; 5. Motocoasă Husqvarna 535RX, an 2013, (Gura Ialomiței) X 2 bucăți, 909 lei, 
20%; 6. Motocoasă Husqvarna 345R, an 2011, (Gura Ialomiței), 606 lei, 20%; 7. Motocoasă Triunfo 
D430, an 2011, (Gura Ialomiței), 606 lei, 20%; 8. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-M160, an 
2012, (Cosâmbești)  13.180 lei, 20%; 9. Remorcă cu 2 axe Pronar T653/1, an 2012, (Cosâmbești), 
15.832 lei, 20%; 10. Lamă pentru deszăpezire, an 2012, (Cosâmbești), 8.030 lei, 20%; 11. Plug 2 
trupite, an 2012, (Cosâmbești), 3.182 lei, 20%; 12. Buldoexcavator Perkins MST M544 cu cupă 
multifuncțională 4*1, set furci stivuitor, cupă excavare, an 2009, (Vlădeni), 78.234 lei, 20%. * 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 15 Februarie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 
Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
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. La licitație 
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 28.01.2016.

ANUNȚURI


