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OFERTE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G.
nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17,
sectorul 1, organizează în data de 10 iunie 2015,
ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice temporar
vacantă de: -consilier, clasa I, grad profesional
superior– Direcţia Generală Programe de
Infrastructură Mare– Direcţia Gestionare
Program, Evaluare şi Aprobare Proiecte– Serviciul Coordonare Pregătire Proiecte. Condiţiile
de participare şi de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi alte informaţii necesare sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de tehnician, vacant
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii
de Matematică şi Informatică, Departamentul
de Informatică. Condiţii de participare: - studii
medii; - experienţă pe un post similar de minim
3 ani; - competenţe în instalarea şi configurarea
unui sistem Unix; - competenţe în instalarea şi
configurarea unui sistem Windows. Concursul
va consta într-o probă practică (în data de
22.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data de
29.06.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 12.06.2015, ora
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de
la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr.
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau
telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director
RU, Mircea Raţiu.
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” Bucureşti scoate la concurs următoarele posturi contractuale conform HG 286/2011:
3 posturi vacante de asistent medical principal
generalist cu studii postliceale în cadrul
Camerei de Gardă; 1 post vacant de infirmieră
debutantă în cadrul Secţiei Clinice Radioterapie
2; 1 post vacant de expert în fizică medicală în
cadrul Laboratorului de Medicină Nucleară; 1
post vacant de fizician medical în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii Înalte; 1 post
vacant de fizician medical debutant în cadrul
Laboratorului de Medicină Nucleară; 2 posturi
vacante de fizician debutant în cadrul Laboratorului Radioterapie cu Energii Înalte; 1 post
vacant de economist specialist IA în cadrul
Serviciul Financiar-Contabilitate; 1 post vacant
de economist debutant în cadrul Serviciului
RUNOS; 1 post vacant de îngrijitoare în cadrul
Compartimentului Curăţenie; 1 post temporar
vacant de asistent medical generalist debutant
cu studii superioare în cadrul Cabinetului ORL.
Dosarele de concurs se depun la Serv. RUNOS
din cadrul Institutului până la data de
11.06.2015, ora 15.00. Proba scrisă va avea loc în
data de 18.06.2015, ora 9.00, iar proba interviu
va avea loc în data de 19.06.2015, ora 9.00, la
sediul Institutului din Şos.Fundeni, nr.252,
Sect.2, Bucureşti. Pentru mai multe informaţii,
vă rugăm să consultaţi avizierul institutului şi
site-ul www.iob.ro.
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF. 4481136 Organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

conform Legii nr. 188/1999, HG.611/2008 de; doua functii publice de executie vacante de
consilier clasa I grad superior - doua posturi de
medic veterinar in cadrul Serviciului Evidenta
Informatica si Control Administrativ. - Data,
ora şi locul desfăşurării concursului; 29.06.2015
– ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare– proba
scrisa 01.07.2015 – ora 14,00 la sediul DSVSA
Satu-Mare – interviul. - Condiţii de participare
la concurs: -pentru functiile publice vacante de
consilier clasa I grad superior - studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licentă sau echivalent, în domeniul medicina
veterinara- 9 ani vechime in specialitatea functiei. - Criterii suplimentare pentru încadrare:
-operare P.C. -pentru ocuparea funcţiilor
publice de execuţie vacante dosarele de concurs
se depun în termen de 20 de zile de la data
publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a, la sediul DSVSA Satu-Mare. Informaţii suplimentare;– telefon 0261715956.
- Dosarul de înscriere va conţine următoarele; a)
formularul de înscriere; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări; d)
copia carnetului de muncă sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,
după caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; e) cazierul judiciar; f)
adeverinţa care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul
de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate; g) declaraţia pe propria
răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a
desfăşurat activităţi de poliţie politică. Copiile
de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitatea cu originalul
de către secretarul comisiei de concurs. Tematica pentru concurs se va pune la dispoziţie
solicitanţilor de către unitate.
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina
Gorjului”, cu sediul în Târgu-Jiu, str.Traian nr. 5
organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de conducere pe perioada
nedeterminata de Sef atelier la Atelierul administrare resurse si salarizare din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”
Târgu-Jiu, Judeţul Gorj. Concursul se va desfăşura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist
„Doina Gorjului” Târgu-Jiu şi va consta în
următoarele probe: - proba scrisa în data de 22
iunie 2015, ora 10:30; - proba interviu în data de
25 iunie 2015. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: I.
Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale; II.
Condiţii specifice: 1. să fie absolvent de studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
in domeniul stiintelor juridice sau economice. 2.
să aibă o vechime în specialitatea studiilor
prevăzute la pct.1 de minim 2 ani. 3.cunoştinţe
operare PC-nivel mediu (atestate prin documente emise de instituţii sau alte entităţi abilitate). Dosarele de concurs se depun la sediul,
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina
Gorjului” Târgu-Jiu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României, Partea III-a,
respectiv 12.06.2015 ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Ansamblului
Artistic Profesionist „Doina Gorjului Târgu-Jiu,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Compartiment Valoriﬁcare Bunuri. Nr. VB 100127/
27.05.2015. În atenția persoanelor ﬁzice și juridice autorizate ANPC să efectueze
operațiuni cu metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase: Conform
prevederilor H.G. nr. 731/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G. nr. 14/ 2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de
valoriﬁcare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului,
A.J.F.P. Prahova valoriﬁcă prin vânzare directă bijuterii din aur de 14K (cercei,
brațară) în greutate totală de 7,38 grame la prețul de 95 lei/gram (inclusiv T.V.A.) și
bijuterii din argint 925‰ (inele, cercei, verighete și brățări) în greutate totală de
158,68 grame, la prețul de 1,50 lei/gram (inclusiv T.V.A.) ce au fost expertizate și
marcate de expertul A.N.P.C. Valoarea totală a bunurilor este de 939,13 lei inclusiv
T.V.A. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0244/407710 int. 555, sau la
sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu nr. 22, camera 502B,
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.

la secretariatul institutiei, telefon 0253/216179.
Anunţ Public de scoatere la concurs a postului
vacant de Consilier Juridic, gradul I: Institutul
Național pentru Cercetare și Formare Culturală
organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003 -Codul
Muncii, republicat, a Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 şi a Legii- cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada
22.06.2015- 29.06.2015, concursul pentru
ocuparea postului contractual de execuție,
vacant, de Consilier juridic, gradul I, în cadrul
Compartimentului Juridic. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 1. Studii de specialitate:
-de bază: studii superioare acreditate, absolvite
cu diplomă de licență; -de specialitate: Facultatea de drept- științe juridice; -master în științe
juridice. 2. Perfecţionări (specializări): cursuri
de perfecționare în domeniul de activitate al
Institutului. 3. Vechimea în muncă/ specialitate
necesară: minim 7 ani în cadrul instituțiilor
publice. 4. Cunoştinţe de operare/ programare
pe calculator: Microsoft Office– nivel avansat,
inclusiv programe de specialitate (ex. program
de legislație). 5. Limbi străine: limba engleză/
franceză, nivel avansat. 6. Abilităţi, calităţi şi
aptitudini necesare: capacitate de comunicare,
relaţionare și cooperare în echipă, capacitate de
analiză şi sinteză, putere de concentrare în
condiţii de stres; bun organizator, ordonat,
dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate,
spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate,
responsabilitate. 7. Cerinţe specifice/ aptitudini
necesare: a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei
aplicabile sistemului public în domeniul contabi-
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lităţii, salarizării, legislației muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, respectiv
cunoașterea legislației specifice sectorului
ocupațional cultură; b) Capacitate sporită de
concentrare, de analiză și sinteză; c) Capacitatea
de a lua decizii și de a-și asuma responsabilitatea; d) Capacitatea de a se informa și de a
învăța în permanență; e) Echilibru emoțional,
abilităţi bune de comunicare cu colegii şi cu
celelalte departamente funcționale, inclusiv cu
terți în activitățile ce presupun asistența/și sau
reprezentarea angajatorului; f) Orientarea spre
rezultat; g) Multitasking, capacitate de lucru în
echipă, adaptabilitate, flexibilitate; h) Atenţie
sporită pentru detalii; i) Rezistenţă la stres; j)
Capacităţi bune de conducere: previziune, organizare, decizie, coordonare, control-evaluare; k)
Implicare şi spirit de iniţiativă, perseverență,
urmărirea și finalizarea scopului. Concursul se
va desfășura la sediul Institutului Național
pentru Cercetare și Formare Culturală din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti (în
incinta Ministerului Culturii- intrarea din Blvd.
Mircea Vodă- etaj 2, camera 219), după cum
urmează: -Proba scrisă în data de 22.06.2015,
ora 14.00. -Interviul în data de 29.06.2015, ora
14.00. Rezultatele finale ale concursului se
afișează la sediu și pe pagina de internet a
I.N.C.F.C. (www.culturadata.ro), până la data
de 03.07.2015. Depunerea dosarelor în vederea
înscrierii la concurs se realizează până la data
de 15.06.2015, ora 14.00, la sediul Institutului
Național pentru Cercetare și Formare Culturală: Bulevardul Unirii nr.22, sector 3, Bucureşti
(în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 229), compartimentul Resurse Umane. Persoana de contact
este dna. Bologa Elena, tel.: 0721.286.410.
Academia de Studii Economice din Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale: Compartimentul
Managementul Calităţii şi Control Intern Managerial: -Referent: 2 posturi studii superioare.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de
executare nr. 1681129151801. Nr. 12681/26.05.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna iunie ziua 11. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna
iunie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Moreni, strada Cpt. Pantea Ion, nr. 6,
județ Dâmbovița, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului Vijoianu Dumitru, CNP 1681129151801, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea comuna I. L. Caragiale, sat Mija, bl. C2, sc. A, ap. 3, județ Dâmbovița. a)
– apartament în suprafață de 59 mp, compus din 2 camere, bucătărie, hol, baie, 2
debarale și cota teren 25/381, situată în comuna I. L. Caragiale, sat Mija, bl. C2, sc.
A, ap. 3, județ Dâmbovița, prețul de pornire al licitației 35200 lei ﬁind preț de
evaluare diminuat cu 50%, a treia licitație (valoarea conține TVA). Dacă debitorul
este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Bunurile imobile sechestrate se vor valoriﬁca cu taxă pe
valoare adăugată calculată prin aplicarea standard de 24% sau după caz asupra
bazei de impozitare potrivit legii, respectiv conform art. 137 și 138 din Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori,
Sarcini: Pana V., executor bancar în cadrul Bancpost SA - Somație de plată nr.
530/07.09.2010; DGFP Dâmbovița - AFP Moreni - P.V. sechestru nr.
12536/11.04.2013. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.666100.
Data aﬁșării: 28.05.2015.
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Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ:
-Consilier juridic IA: 1 post studii Superioare,
licenţă, domeniul studiilor: drept/ ştiinţe juridice,vechime în specialitatea postului: 8 ani;
-Consilier juridic II: 1 post studii Superioare,
licenţă, domeniul studiilor: drept/ ştiinţe juridice,vechime în specialitatea postului: 3 ani;
-Secretar: 1 post studii superioare, licenţă,
vechime în specialitatea postului: minim 1 an.
Serviciul Achiziţii Publice/ Compartiment Achiziţii şi Monitorizare: -Economist: 2 posturi studii
superioare absolvite cu diplomă de licenţă,
domeniul studiilor: ştiinţe economice, vechime
în specialitatea postului: minim 1 an; -Analist
programator ajutor: 1 post studii medii absolvite
cu diploma de bacalaureat; Direcţia TehnicoAdministrativă/ Serviciul Tehnic– Investiţii:
-Inginer: 1 post studii superioare finalizate cu
licenţă, domeniul studiilor: tehnice, specialitatea
instalaţii în construcţii, vechime în specialitatea
postului: minimum 3 ani; -Subinginer: 1 post
studii superioare de scurtă durată finalizate cu
licenţă, domeniul studiilor: tehnice, specialitatea
construcţii civile, industriale şi agricole, vechime
în specialitatea postului: minimum 3 ani.
Direcţia Tehnico Administrativă/ Serviciul
Administrativ: -Inginer: 1 post studii Superioare, domeniul studiilor: tehnice,vechime în
specialitatea postului: minimum 5 ani;
-Muncitor calificat (instalator): 1 post studii
Medii, profesionale, certificat de calificare,
domeniul studiilor : zugrăveli vopsitorie,
montarea pereţilor şi plafoanelor de gipscarton,vechime în specialitatea postului: minimum 5
ani; -Muncitor calificat (zugrav): 1 post studii
Medii, profesionale sau cursuri de calificare,vechime în specialitatea postului: minimum 5 ani.
Direcţia Socială/ Serviciul Social: -Muncitor
calificat (fochist): 2 posturi studii Medii Generale (8-10 clase).
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică/ Departamentul de Informatică
şi Cibernetică Economică: -Tehnician: 1 post
studii medii. Facultatea de Economia Agroalimentară şi a Mediului/ Departamentul de
Educaţie Fizică şi Sport: Referent: 1 post studii
superioare, licenţă Educaţie Fizică şi Sport,
domeniul studiilor: Psihologie- Ştiinţe comportamentale (ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică şi

JOI / 28 MAI 2015
sport), vechime în specialitatea postului: minim
8 ani. Locul de desfăşurare a concursului sala
0420, data: 22.06.2015,ora: 10:00. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs: 12.06.2015.
Date contact secretar comisie concurs: Chendea
Ruxandra Maria, tel. 0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe site–ul: http://
resurseumane.ase.ro.

DISPARIȚII
Varga Alexandru, domiciliat în Timişoara, str.
Martir Remus Tasală, nr.9, ap.15, caut urgent, în
vederea dezbaterii succesiunii pe domnul Varga
Ştefan, născut în 15.08.1946, în Jud. Bihor,
Valea lui Mihai, cu ultimul domiciliu în Timişoara, str.Musicescu, nr.26, Sc.D, ap. 2. Informaţii la nr.de tel.: 0721.026.181.

CITAȚII
Se citează numitul Recean George, în calitate de
pârât, în dosarul nr. 1441/109/2015, pentru data
de 18.06.2015, orele 12:00, în dosarul mai sus
menţionat la Tribunalul Argeş.
Se citează pârâtul Rainovici Marius-Daniel, în
proces cu reclamanta Muntianu Cornelia,
pentru acţiune în constatare, la termenul de
12.06.2015 ora 8:30 la Judecătoria Câmpina în
dosarul nr. 7484/204/2014.
Numita Calotă Florina este citată în calitate de
pârâtă în dosarul nr. 4074/292/2013 la Judecătoria Roşiorii de Vede în data de 03.06.2015.
Pârâţii Mihăilă Gheorghe şi Mihăilă Vasia
sunt citaţi în dosarul nr.8791/278/2011, la
Judecătoria Petroşani, în data de 03.06.2015,
de către reclamanţii Bălănoiu Petre, Bălănoiu
Maria, Paraschiv Nicolae, Paraschiv Susana,
Balea Maria şi Balea Viorel, obiect sistare
indiviziune.
Se citează moştenitorii defunctului Bâtia
Constantin decedat la 27.07.2014 cu ultimul
domiciliu în Braşov, str. Rosmarinului nr. 5, bl.
10, sc. C, et. 5, jud. Braşov, pentru ziua de
29.07.2015 la Societatea Profesională Notarială

Isbăşoiu din Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 53. În
caz de neprezentare a moştenitorilor cauza se va
soluţiona şi în lipsa acestora.
Roșu Cornel este citat la Judecătoria Galați în
data 16 iunie 2015, ora 8,30 în Dosarul
23888/233/2014 -CC 10 n pentru „divorț fără
minori” în contradictoriu cu Roșu Maria.
Judecătoria Sânnicolau Mare, dosar
nr.135/295/2015. Pârâtul Crăciun Mihai, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Comuna
Lenauheim, Sat Bulgăruş, nr.100, Jud.Timiş,
este chemat în această instanţă, în data de
23.06.2015, ora 9.00, în proces cu Crăciun
Carina, pentru divorţ. Preşedinte, Lazau
Mihaela; grefier Liga Elisabeta.
Se citează Klein Ion, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piatra Neamţ, str. Nufărului nr.7,
bloc B4, scara B, etaj 4, apartament 20, la Tribunalul Neamţ – Secţia I Civilă pentru data de
29.06.2015, ora 08:30, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 4955/279/2014, având ca obiect
anulare menţiune act identitate, care se judecă
în contradictoriu cu Primarul Municipiului
Piatra Neamţ.
Numita Ştefură Victoria cu domiciliul în sat.
Străteni, com. Lozna, jud. Botoşani şi Costaş
Ovidiu cu domiciliul în sat Cândeşti, com.
Cândeşti, jud. Botoşani, se citează în calitate de
pârâţi în dosar nr. 284/222/2015, la Judecătoria
Dorohoi, pentru data de 05.06.2015, ora 8.30,
reclamant fiind Costaş Iulian.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu
pentru “Lucrări de amenajare platforma, drum
acces şi foraj sondele H2,H6,H7 Independenta,
în comuna Independenta, T16, jud. Galaţi”,
propus a fi realizat în extravilan com. Independenţa, T16, jud. Galaţi, titular SC OMV Petrom
SA. Proiectul acordului de mediu poate fi
consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment
11 Siret, nr. 2, în zilele de luni-joi, între orele
8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30,

Ministerul Finanţelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/
Licitația a-V-a. Anul 2015, luna Iunie, ziua 16, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna Iunie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-V-a), următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 18, judeţul Giurgiu, cod
de identiﬁcare ﬁscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi reale şi sarcini care grevează
bunurile mobile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Autotractor Volvo nr. înmatriculare GR-30-CYP, nr. Identiﬁcare - YV2J4DAA4YA511942, nr. omologare - LBVV121111T05Y3, an fabricaţie - 2000, stare
tehnică - este în stare de funcţionare, starea de întreţinere: satisfăcătoare, 24.700 lei, 5.928 lei; 2) Semiremorcă Basculantă Srema
Industrie Minerva GR-34-CIP, nr. de identiﬁcare – ZA92000DG00C37094, nr. de omologare – D34E141111B5700, anul fabricaţiei 2001, stare tehnică – este în stare de exploatare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă zgârieturi şi mici lovituri, stare generală
de întreţinere – satisfăcătoare, 17.550 lei, 4.212 lei; 3) Autoutilitară Autotractor Mercedes Benz Actros 1840 GR-35-CIP, nr. de
identiﬁcare - WDB9540321K368775, nr. de omologare – BJME131511B48R2, anul fabricaţiei - 1998, stare tehnică – este în stare de
funcţionare, exploatare mare (~58.300 km/an), stare generală de întreţinere – satisfăcătoare, 23.250 lei, 5.580 lei; 4) Autotractor
Daf - nr. înmatriculare GR-36-CIP, nr. identiﬁcare - XLRTE47XS0E639913, nr. omologare - LBDF141212I37R3, starea tehnică - este în
stare de funcţionare, starea de întreţinere: satisfăcătoare, 21.900 lei, 5.256 lei; 5) Autoutilitară Autotractor Iveco Stralis GR-40-CIP
nr. de identiﬁcare - WJMM1VUJ00C140283, nr. de omologare – BJ17191112J18R3, anul fabricaţiei - 2004, stare tehnică – este în
stare funcţionare, stare generală de întreţinere – satisfăcătoare, în stare de funcţionare, 22.700 lei, 5.448 lei. Total: 110.100 lei,
26.424 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de
cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun.Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; - declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul ﬁscal competent pentru executarea
silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, judetul Giurgiu,
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int.
312, persoană de contact: Obreascu Elena.

precum şi la următoarea adresă de internet:
http://apmgl.anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile
publicului se primesc la sediul A.P.M. Galaţi, str.
Regiment 11 Siret, nr. 2, până la data de
05.06.2015 (în termen de 8 zile de la data afişării
anunţului).

SOMAȚII
Somaţie către toţi cei care vor să facă opoziţie
cu privire la cererea reclamantului Dumitraşcu Ion. Dumitraşcu Ion, cu domiciliul în
Strehaia, Str. Traian, nr.89, judeţul Mehedinţi,
invocă dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune cu privire la suprafaţa de 631
mp, situată în Strehaia-Slătinicul Mare, Str.
Traian, nr.89, judeţul Mehedinţi, număr vechi
74, cu vecini: N -OS Sttehaia, S -rest proprietate intravilan, E -Trancotă Aurica, V -Chircu
Romus. În cazul în care în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urmă publicaţii cei interesaţi nu vor face opoziţie, se va trece la
judecarea cererii.
Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi
că petentul Arpătăceanu Ioan a solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că a dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune prin
joncţiunea posesiilor autoarelor sale Farcas
Suzana şi Arpătăceanu Victoria, asupra imobilului înscris în cf. nr. 23883 Ilieni, nr. top 1185/5.
Persoanele interesate sunt invitate să facă
opoziţie la cererea formulată de petentul Arpătăceanu Ioan, la Judecătoria Braşov în termen
de 30 de zile de la data afişării şi publicării
prezentei somaţii, cu menţiunea că instanţa va
păşi la judecarea cererii, în cazul în care nu se
va formula opoziţie. Somaţia face parte integrantă din încheierea pronunţată la data de
26.05.2015 în dosarul civil nr. 19525/197/2014,
cu termen de judecată la data de 08.12.2015.
Prezenta se comunică spre afişare la Primăria
com. Ilieni, jud. Covasna, la sediul Judecătoriei
Braşov şi al OCPI Covasna – Biroul de Publicitate Imobiliară Sf. Gheorghe. Se va publica și în
două ziare de circulație națională.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. PC SPLAI
S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Splaiul Unirii,
nr.162, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/932/199l, C.U.I. RO 368046,
prin preşedintele Consiliului de Administraţie
Minculescu George Aristide, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce
va avea loc în data de 06.07.2015, ora 12,00 -la
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la data de
25.06.2015, cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea bilanţului S.C. PC SPLAI S.A., aferent
anului fiscal 2014; 2. Aprobarea Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015; 3. Aprobarea Raportului Administratorilor ai S.C. PC
SPLAT S.A., pentru anul 2014; 4. Aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori a S.C. PC
SPLAI S.A., pentru anul 2014; 5. Reconfirmarea
mandatului membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PC SPLAI S.A.. 6. Revocarea unui
membru al Comisiei de Cenzori a S.C. PC
SPLAI S.A; 7. Alegerea unui nou membru al
Comisiei de Cenzori a S.C. PC SPLAI S.A. În
cazul în care cvorumul nu se va îndeplini la data
mai sus menţionată, adunarea generală este
convocată pentru data de 07.07.2015, în acelaşi
loc şi la aceeaşi oră.

LICITAȚII
Subscrisa SC Expres Auto Star SRL Lerești,
Argeș- societate în insolvență , în procedura
reorganizării judiciare – , VINDE imobilul
numit Hanul Sasului ( pensiune si restaurant),
situat în comuna Lerești, str. General Vasile
Milea, nr.779( vis-a- vis de Primaria Lerești)
nr.779, CF 80694, nr cadastral 809694-C1 Argeș.
Imobilul este compus din suprafata de 3.379 mp
teren si Hanul cu suprafata de 506 mp (P+ 1).
Prețul de vănzare este de 354.900 euro. Documentatia imobilului este depusa si în dosarul de
insolvență nr. 1066/1259/2013 pe rolul Tribunalului Specializat Argeș. Relații la telefon:
0747/984.928 si 0735/156.930. Administrator
Judiciar, SC Prolex IPURL
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform incheierii din
data de 25.05.2015 pronunţată de Tribunalul
Prahova în dosarul 2989/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei SC
Kalimera Intercom SRL, sat Românești, com.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Bărcănești, nr. 3, construcția C1, parter, jud.
Prahova, CUI 9882716, J29/1252/1997.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 13.07.2015. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 31.07.2015. Termenul pentru
definitivarea tabelului creanţelor este
25.08.2015. Prima adunare a creditorilor la data
de 05.08.2015, ora 13/30 la sediul administratorului judiciar.

hotărârii Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi
a regulamentului de participare la licitaţie.
Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 75%
din preţul stabilit în rapoartele de evaluare.
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de:
30.06.2015, 16.07.2015, 30.07.2015 şi 28.08.2015,
orele 13.00 la sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1,
et. 5, cab 5E. Relaţii suplimentare la sediul
administratorului judiciar sau la telefon
0344104525.

SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară de tip spatiu
comercial avand o suprafata construita de
102,61 mp situata în Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A, bl. D20, judet Prahova si cota de
11,21% din partile de uz comun, la pretul de
88.023 lei. Cota de teren indiviza aferenta
constructiei in suprafata de 24,64 mp este
proprietate de stat. Licitaţia va avea loc în
09.06.2015, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de 16.06.2015,
23.06.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Neamţ. Invitaţie de participare. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, cu
sediul în Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 19
bis, invită practicienii în insolvenţă înscrişi pe
Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
pentru zona III, să depună, până cel târziu în
data de 02.06.2015, ora 13.00, oferte în
vederea desemnării practicienilor în insolvenţă în dosarele de insolvenţă aflate pe rolul
Tribunalului Comercial Neamţ, privind debitoarele: SC Andu Plant SRL, Roman, CUI
32055977; SC Cuore Farm SRL, Petricani,
CUI 16510081; SC Colnea Nicurina SRL,
Piatra Neamţ, CUI 2049973. Ofertele vor fi
depuse în plic închis, pe care vor fi menţionate următoarele: „Oferta pentru selectarea
unui practician în dosarul de insolvenţă al
S.C. .............. , a nu se deschide până la data
de 02.06.2015, ora 14.00”, numele/ denumirea,
precum şi adresa/ sediul social şi vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă
agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală. Precizăm că deschiderea ofertelor va

SC Universal Construct Prod SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică in fiecare zi de miercuri
incepand cu data de 03.06.2015 ora 15/00 bunurile debitoarei la pretul de evaluare redus cu
50%: teren în suprafaţă de 12.389 mp şi sediu
administrativ în suprafaţă de 1.800 mp; hala
productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe
si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în
situat in Comuna Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 800.000 lei, apartament două camere și
dependințe cu suprafața utilă de 47,84 mp si
balcon cu s.u. 12,59 mp situat în Târgu Jiu la
pretul de 53200 lei fără TVA; magazie (hală) cu
s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de
1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la pretul de 239000 lei fără TVA; teren în
suprafață de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud.
Hunedoara la pretul de 47000 lei fără TVA.
SC Andutu Distribution SRL prin lichidator
judicar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică marca ANDUTU la
pretul de 14.334 lei și proprietate imobiliara
compusă din teren intravilan în suprafaţă de
2.174 mp situata in com. Predeal Sărari, sat
Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul de
19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de marti incepand cu data de
09.06.2015, ora 15/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin
administrator judiciar, anunţă vânzarea a
bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei, respectiv: Construcţia „Hotel Restaurant – Casa Rotaru”, situată în Ploieşti, str.
Oborului, nr. 27, jud. Prahova, înscrisă în CF
nr. 125774 a mun. Ploieşti, construcţie
compusă din D+P+E+3Mansarde, în suprafaţa desfăşurată de 2.209 mp şi suprafaţa
balcoane 90 mp, la preţul de 2.682.750 lei
(fără TVA). Construcţia este edificată pe un
teren proprietatea asociatului Rotaru Valentin
în suprafaţă de 697 mp. Licitaţia publică are
loc în baza hotărârii Adunării Creditorilor din
20.11.2013 şi a regulamentului de participare
la licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei este
redus la 75% din preţul stabilit în rapoartele
de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc
pe data de: 30.06.2015, 16.07.2015, 30.07.2015
şi 28.08.2015 orele 13.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii
suplimentare la sediul administratorului
judiciar sau la telefon 0344104525.
SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, prin administrator judiciar, anunţă vânzarea a bunurilor
imobile af late în patrimoniul debitoarei,
respectiv: Proprietate imobiliară „Pensiune –
Hanul Gazarilor” situată în Ploieşti, str. M.
Bravu, nr. 45, jud. Prahova, înscrisă în CF nr.
123740 a Mun. Ploieşti, compusă din teren în
suprafaţă de 720 mp în acte, respectiv 719 mp
măsurată şi construcţii: C1 – Hotel + restaurant
(Subsol – Cramă, Parter – restaurant, terasă,
bar, recepţie, etaj 2 – 8 camere cu grup sanitar
propriu, casa scării, hol, oficiu, etaj 3 –
Mansardă: 4 camere cu grup sanitar propriu,
casa scării, spălătorie, 2 camere de serviciu, hol,
oficiu), C2 – Anexă + beci, la preţul de 1.728.075
lei (fără TVA). Licitaţia publică are loc în baza

avea loc în data de 02.06.2015, ora 14.00 la
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Neamţ, Sala de şedinţe – parter, dată
pentru care invităm practicienii în insolvenţă
care depun oferte în dosarele pentru care va fi
organizată selecţia, să participe la deschiderea
ofertelor.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Botoşani. Număr de înregistrare ca operator
de date cu caracter personal 21105. Dosar de
e x e c u t a r e n r. 3 2 0 1 4 9 1 / 2 0 1 2 . N r.
30111/03/10/21.05.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile, Anul 2015,
luna Mai, ziua 21. În temeiul art. 162 alin (2)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 09.06.2015, orele 11:00,
în localitatea Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.
5 se vor vinde prin licitaţie următoarele
bunuri mobile, proprietate a SC Exploatare
Piatră şi Nisip SRL, CF 27199488, codebitor
cu SC Univers Alice SRL, CF 3201491, cu
sediul în oraş Bucecea, jud. Botoşani: Denumire bun mobil, descriere sumară, Preţul de
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota
TVA: Încărcător frontal Stalowa Wola, Tip
model Turbodiesel, motorină, an fabricaţie
2007, liber de sarcini, 133.781 lei, 24%; Încărcător frontal Stalowa Wola L, turbodiesel,
motorină, an fabricaţie 2003, liber de sarcini,
69.368 lei, 24%. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în
ziua precedentă termenului de vânzare:
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-oferta de cumpărare; -în cazul vânzării la
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare,
reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei; -împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comerţului; -pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; -pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate;
-dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând a se prezenta la
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin 2 lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0231/607119 între
orele 8,00 – 16,30 şi pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF. Plata se va
face în contul nostru de disponibil al AJFP
Botosani, CF 3372874, cont
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipală Botoşani. Data afişării:
26.05.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani.
Număr de înregistrare ca operator de date cu

Ministerul Finanţelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/
Licitația a-II-a. Anul 2015, luna iunie, ziua 18, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna iunie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București,nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri
mobile, proprietatea debitorului SC Tassullo Romania SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Bolintin Deal, județul Giurgiu, cod de
identiﬁcare ﬁscală RO 18315230: Nr.crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumara, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Autoturism Fiat Panda, nr. înmatriculare GR-12-TAS, tip 169/AXB1A/Panda, nr. identiﬁcare
ZFA16900000598168, an fabricație 2006, 4+1 uși, benzină, capacitate 1242 cmc, putere motor 44 kw, culoare alb, cutie viteze
manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 264.420, nr. omologare AKFA161111T42E4. Stare generală a autoturismului:
satisfăcătoare, în stare de funcționare, 4.971 lei, 1.193 lei; 2. Autoturism Fiat Panda, nr. înmatriculare GR-06-TAS, tip
169/AXB1A/Panda, nr. identiﬁcare ZFA16900000691892, an fabricație 2006, 4+1 uși, benzină, capacitate 1242 cmc, putere motor
44 kw, culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 321.484, nr. omologare AKFA161111T42E4. Stare
generală a autoturismului: bună, în stare de funcționare, 5.423 lei, 1.301 lei; 3. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-14-TAS,
tip 199/BXB1A/Punto, nr. identiﬁcare ZFA19900001164024, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw,
culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 308.650, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a
autoturismului: bună, în stare de funcționare, 5.423 lei, 1.301 lei; 4. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-10-TAS, tip
199/BXB1A/Punto, nr. identiﬁcare ZFA19900001114582, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw,
culoare alb, cutie viteze manuală, tracțiune față, km efectuați: 297223, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a
autoturismului: bună, în stare de funcționare, 5.423 lei, 1.301 lei; 5. Autoturism Fiat Punto, nr. înmatriculare GR-70-TAS, tip
199/BXB1A/Punto, nr. identiﬁcare ZFA19900000188036, an fabricație 2006, benzină, capacitate 1368 cmc, putere motor 57 kw,
culoare alb, cutie viteze manuală, 2 axe, tracțiune față, km efectuați: 229.384, nr. omologare AF1A1C1611U56E4. Stare generală a
autoturismului: bună, în stare de funcționare, 5.799 lei, 1.392 lei. Total: 27.039 lei, 6.488 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată
pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale si privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de
cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun.Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; - declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul ﬁscal competent pentru executarea
silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, judetul Giurgiu,
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int.
211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.

ANUNȚURI

caracter personal 21105. Dosar de executare nr.
3201491/2012. Nr. 30111/03/09 din 21.05.2015.
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile/
ansamblu de bunuri imobile, Anul 2015, luna
mai, ziua 21. În temeiul art. 162 alin (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 09.06.2015, orele 11:00, în
localitatea Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 5 se
vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri
imobile, proprietate a dlui Butnariu Constantin,
codebitor cu SC Univers Alice SRL, CF
3201491, cu sediul în oraş Bucecea, jud. Botoşani: - Imobil, anexă gospodărească în suprafaţă
construită la sol de 27,17 mp, cu preţ de pornire
a licitaţiei de 18.578 lei (exclusiv TVA); - Anexă
gospodărească în suprafaţă construită la sol de
33,98 mp, cu preţ de pornire a licitaţiei de
24.646 lei (exclusiv TVA); - Imobil, constând în
casă, compusă din trei camere, două bucătării şi
hol, în suprafaţă construită la sol de 161,40 mp,
cu preţ de pornire a licitaţiei de 151.279 lei
(exclusiv TVA); - Anexă gospodărească în suprafaţă construită la sol de 9,86 mp, cu preţ de
pornire a licitaţiei de 654 lei (exclusiv TVA); Anexă gospodărească în suprafaţă construită la
sol de 268,84 mp, cu preţ de pornire a licitaţiei
de 64473 lei (exclusiv TVA); - Anexă gospodărească în suprafaţă construită la sol de 114,75
mp, cu preţ de pornire a licitaţiei de 7130,0 lei
(exclusiv TVA); - Anexă gospodărească în suprafaţă construită la sol de 130,20 mp, cu preţ de
pornire a licitaţiei de 8090,0 lei (exclusiv TVA);
- Anexă gospodărească în suprafaţă construită
la sol de 78,20 mp, cu preţ de pornire a licitaţiei
de 5183,0 lei (exclusiv TVA); - Anexă gospodărească în suprafaţă construită la sol de 23,46, cu
preţ de pornire a licitaţiei de 1555,0 lei (exclusiv
TVA); - Teren în suprafaţă totală de 2730 mp,
respectiv curţi construcţii, vie şi livadă, cu preţ
de pornire a licitaţiei de 21435 lei (exclusiv
TVA). Bunurile imobile sunt situate în oraş
Bucecea, jud. Botoşani şi nu sunt grevate de
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: -oferta de cumpărare;
-în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei; -împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrul Comerţului; -pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; -pentru persoanele fizice române,
copie de pe actul de identitate; -dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale
restante, urmând a se prezenta la data stabilită
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.
9 alin 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informatii suplimentare
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul
de telefon 0231/607119 între orele 8,00 – 16,30 şi
pe pagina de internet http:www.mfinante.ro
Portal ANAF. Plata se va face în contul nostru
de disponibil al AJFP Botoşani, CF 3372874,
cont RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria municipală Botoşani. Data afişării:
26.05.2015.
Anunț de participare la licitație pentru închirierea unor suprafeţe de teren din albiile minore.
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii: închiriere teren pentru o
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare:
dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția
de participare la licitatie – 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale; certificatul constatator
emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor
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si taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat
de atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier
judiciar al administratorului; bilanţul contabil
pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia
fiscală; fisa de informatii generale privind cifra
de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se
află in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea
succintă a bunului ce urmează a fi închiriat:
Închirieri suprafeţe de teren în albii minore a
râurilor și pârâurilor din jud. Vâlcea și jud.Olt,
pentru înlăturarea materialului aluvionar:
Judeţul Vâlcea. Lotul 1- 9.081 mp teren în albia
minoră a pârâului Bistricioara, situat în Loc.
Tomșani, Jud.Vâlcea. Judeţul Olt. Lotul 1 –
10.000 mp teren în albia minoră a râului Olt,
situat în Com. Giuvărăști, Jud.Olt. 6. Data,
locul şi ora limitã de primire a ofertelor:
18.06.2015 până la ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr.
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi locul
deschiderii acestora: 18.06.2015 începand cu ora
10:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caietului de
sarcini: de la sediul Administraţiei Bazinale de
Apă Olt, Biroul Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care
ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofertelor
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90
de zile calendaristice de la data licitației
deschise organizată pentru atribuirea contractului de închiriere.
SC Centrul Logistic si de Sevicii Berceni SRL,
prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate
la vânzare prin licitaţie publică în data de
29.06.2015, ora 13,00, la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr.26, bl. 34R2, sc.A,
ap.2, jud. Prahova următoarele bunuri: Teren
arabil extravilan St 7500 mp situat in com.
Aricestii Rahtivani, jud. Prahova; In caz de
neadjudecare in data de 29.06.2015, se vor organiza inca 9 licitaţii in datele de 06.07.2015,
13.07.2015, 20.07.2015, 27.07.2015, 03.08.2015,
10.08.2015, 17.08.2015 , 24.08.2015 si
31.08.2015 ora 13,00. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de
participare este de 10% din valoarea pretului
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare sau
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751.
SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica , scoate la vânzare prin
licitaţie publică cu strigare în data de
29.06.2015, ora 13.30 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.
2, jud. Prahova următoarele bunuri: Teren arabil
intravilan St 2427 mp; Teren arabil extravilan St
3000 mp; Teren arabil extravilan St 5400 mp,
ambele situate in com. Filipeştii de Târg, sat
Brătăşanca, jud. Prahova; În caz de neadjudecare in data de 29.06.2015, se vor organiza licitaţii in datele de 06.07.2015 , 13.07.2015 si
20.07.2015 la ora 13.30. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de
participare este de 10% din valoarea pretului
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu
ordin de plată în contul de lichidare al debitoarei sau numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.
Anunţ de participare a licitaţie deschisă pentru
închiriere de bunuri. 1. Consiliul local Deleni,
judeţul Iaşi, telefon/fax: 0232.732070. 2. Închiriază prin licitaţie publică deschisă cu selecţie de
oferte - Teren în suprafaţă de 14,80 ha islaz
extravilan Deleni, pt. păşunatul ovinelor şi
caprinelor din com Deleni. 3. Documentaţia de
atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni, compartimentul achiziţii publice
începînd cu data de 29.05.2015. Persoană de
contact: Elena Niţă. 4. Data limită de primire a
solicitărilor de clarificări: 8.05.2015 ora 16.00. 5.

Data limită de depunere a ofertelor este
10.05.2015 ora 16.00. la Primăria Deleni. 4.
Ofertele se vor deschide la data de 12.05.2015
ora 10.00 la sediul Primăriei Deleni. 5. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 15
zile de la comunicarea actului atacat la Tribunalul Iaşi, str. Atanasie Panu nr. 25,telefon
0232/260600, fax: 0232/260411; 6. Anunţul a
fost transmis spre publicare pentru data de
29.05.2015.
1. S.C.FISE Electrica Serv S.A. -SISE Electrica
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Taberei, nr.20, tel.: +40372.640.302, fax:
+40264.205.504, achiziționează „Transformatoare de măsură”, în cantitățile şi condițiile
prevăzute în Documentația de atribuire. 2.
Adresa la care se poate solicita Documentația de
atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca,
str.Taberei, nr.20, tel.: +40372.640.302, fax:
+40264.205.504. Documentația de atribuire se
pune la dispoziția operatorilor economici, în
urma solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura
aplicată: Licitație deschisă. 4.Locul de livrare a
produselor: conform specificațiilor din Documentația de atribuire. 5.Natura şi cantitatea
produselor ce se vor achiziționa: „Transformatoare de măsură” în cantitățile prevăzute în
Documentația de atribuire. 6. Termenul de
livrare al produselor: maxim 30 zile de la
semnarea contractului de furnizare, dar nu mai
târziu de 15.07.2015. 7.Data limită de primire a
ofertelor: 10.06.2015, ora 12.00. Data deschiderii
ofertelor: 10.06.2015, ora 12.30. 8.Adresa la care
se depun ofertele: sediul SISE Transilvania
Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat
general. 9. Limba de redactare a ofertelor: limba
română. 10.Perioada de valabilitate a ofertei: 90
de zile de la data deschiderii ofertelor. 11.Criteriul de atribuire a contractului: „prețul cel mai
scăzut”.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de 18.06.2015,
ora 10, la sediul din str. Mare nr. 170 licitaţie
publică în vederea concesionării următoarelor
suprafeţe de teren, ce fac parte din domeniul
privat al comunei Lumina:1.Teren extravilan
neproductiv în suprafaţă de 1853 mp, situat în
com. Lumina, parcela NP 107/6/1 lot 8; 2. Teren
extravilan neproductiv în suprafaţă de 1923 mp,
situat în com. Lumina, parcela NP 107/6/1, lot 9;
3.Teren intravilan, situat în comuna Lumina în
suprafaţă de 300 mp, str. Murelor nr. 38, lot 173;
Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, tel/fax, adresa de e-mail a persoanei
de contact; Primăria Comunei Lumina, Lumina,
Jud.Constanţa, Strada Mare nr. 170, cod
907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744204177, cod fiscal 4671807, primarialumina@
yahoo.com. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: 1.
Teren extravilan neproductiv în suprafaţă de
1853 mp, situat în com. Lumina, parcela NP
107/6/1, lot 8; 2. Teren extravilan neproductiv în
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suprafaţă de 1923 mp, situat în com. Lumina ,
parcela NP 107/6/1, lot 9; 3. Teren intravilan,
situat în comuna Lumina în suprafaţă de 300
mp, st. Murelor nr.38, lot 173. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Primăria Comunei Lumina jud.
Constanţa, Strada Mare nr.170 - Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni. Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu
data publicării anunţului. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Primaria Comunei Lumina jud. Constanta,
Strada Mare nr.170 - Compartimentul Achiziţii
Publice şi Concesiuni 3.3. Costul şi condiţiile de
plată. Documentaţia de atribuire va fi pusă la
dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500 lei
şi a taxei de participare la licitaţie de 250 de lei.
Garanţia de participare la licitaţie este în
cuantum de 100 lei şi se poate depune în
numerar la casieria concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanţa. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: Termenul limită de depunere a ofertelor
este data de 17.06.2015 ora 16:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun
în plic închis la Primăria Comunei Lumina,
Lumina, Jud. Constanţa, Strada Mare nr. 170.
4.3. Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor
prezenta conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura în data de 18.06.2015 la Sala de
Consiliu a Comunei Lumina. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este
necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin trei oferte să fie valide. 6.criteriul
de atribuire: criteriul de atribuire ales de către
autoritatea contractantă este “oferta cu preţul
cel mai mare” pentru plata redevenţei. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon: 0241-251828.

PIERDERI
Pierdut Certificat Constatator emis în baza legii
359/2004 pentru suspendarea activităţii aferent
SC Asia Imob Consult SRL, J40/5675/2011,
CUI:28450048. Se declară nul.
Pierdut certificat profesional de transport rutier
in regim de taxi CPTx 0037108 pe numele
Oţeleanu Cristian. Il declar nul.
Declar pierdute (nule): Atestat de studii complementare în ultrasonografie generală –M.S.D.G.R.U.C., seria C nr. 028490; Certificat de
medic specialist în specialitatea oncologie
medicală –M.S., seria S1, nr. 013533; Certificat
de medic specialist medicină internă –M.S.seria S1 nr. 009368, toate pe numele Tanase
Antoneta.

