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ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație 
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - 
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița invită 
practicienii în insolvență, înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență, agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data de 
06.07.2016, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvență, în dosarele de insolvență privinde pe 
debitoarele: - S.C. Emi Trans Expedition S.R.L (dosar nr. 
1140/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. 
Radnita S.R.L. (dosar nr. 1125/98/2016), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - I.I. Cristea Ionică - Simona (dosar nr. 
1192/98/2016), cu sediul în Fetești, județul Ialomița; - S.C. 
Clemy Eurometal S.R.L. (dosar nr. 1193/98/2016), cu sediul în 
Gheorghe Doja, județul Ialomița; - S.C. Dan Voyage S.R.L. (dosar 
nr. 1120/98/2016), cu sediul în Gheorghe Doja, județul Ialomița; 
- I.I. Ionita Constantin (dosar nr. 808/98/2016), cu sediul în 
Coșereni, județul Ialomița; - S.C. Praetorian Protect S.R.L. (dosar 
nr. 1232/98/2016), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, aflate 
pe rolul Tribunalului Ialomița, respectiv Tribunalul București, 
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015, privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență, de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Nr. J/23388/28.06.2016. Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiesti, invită practicienii în insolvență înscriși 
pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona a VII-a să depună, până cel 
târziu la data de 06.07.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarul privind pe 
debitoarea SC Davis Complet Construct SRL, cu sediul în loc. Mihai 
Bravu, str. Luceafărului, nr. 16, jud. Giurgiu, CUI 30733224, aflat 
pe rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită conform prevederilor art. 
16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală.

OFERTE SERVICIU

Angajăm Măcelari pentru 
Anglia. Salariile pot ajunge 
până la 1.800 de Lire pe lună. 
Pentru mai multe informaţii vă 
r u g ă m  s u n a ţ i  l a : 
0044.750.084.55.56.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: 1 
post: -asistent medical debutant, 
specialitatea generalist -PL, la 
s e c t i a  P N F  I I  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura la sediul unităţii, 
astfel: 1.Proba scrisă: 21.07.2016, 
ora 10.00; 2.Interviu: 27.07.2016, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Asistent medical 
debutant, specialitatea genera-
list-PL. Criterii la angajare: 
-diplomă de şcoală sanitară 
postliceală; -vechimea în muncă 
nu este necesară. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs  până la  data de: 
13.07.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: -Spitalului de Pneumofti-
ziologie Leordeni, persoană de 
contact: jr.Stan Raluca-Mihaela, 
telefon: 0248.653.695,  fax: 
0248.653.690, e-mail: contact@
spitalleordeni.ro

l Adminstraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale Unitatea Teritorială 440 
cu sediul în com.Gura Vitioarei, 
jud.Prahova,  organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante, 
Muncitor Calificaţi (Şofer Autos-
pecială). Nivelul studiilor: 
minimum 10 clase (permis 
conducere grad B şi C). Vechime 
în muncă: 5 ani. Vechime în 
specialitate: 5 ani. Permis condu-
cere categoria B şi C. Locul de 
d e s f ă ş u r a r e :  S e d i u l 
ANRSPS-UT. 440 com.Gura 
Vitioarei, jud.Prahova, după cum 
u r m e a z ă :  p r o b a  s c r i s ă : 
25.07.2016, ora 10.00, proba 
practică: 27.07.2016, ora 10.00, 
interviul: 28.07.2016, ora 10.00. 
Data limită pentru depunere 
dosar: 14.07.2016, ora 15.00. 
Date contact persoana care 
asigură secretariatul comisiei de 
concurs :  Ioni ta  Rossana , 
tel.0244.285.177.

l Liceul Tehnologic Feldru, str.
Principală, nr.939, jud.Bistri-
ţa-Năsăud, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 

contractual vacant de adminis-
trator patrimoniu, debutant, pe 
p e r i o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă , 
c o n f o r m  H G 2 8 6 / 2 0 1 1 . 
Concursul va avea loc în: 
-21.07.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă; -22.07.2016, ora 10.00 
-proba practică; -22.07.2016, ora 
14.00 -interviu. Dosarele de 
înscriere se vor depune la secre-
tar ia tu l  l i ceu lu i  până  la 
13.07.2016, ora 15.00. Condiţiile 
de participare (studii superioare, 
fără vechime în activitate). 
Condiţiile detaliate şi bibliografia 
de concurs se găsesc la sediul 
unităţii. Relaţiile supIimentare la 
secretariatuI unităţii, telefon: 
0263.374.314.

l Autoritatea pentru Suprave-
gherea şi Protecţia Animalelor, 
cu sediul în localitatea Bucureşti, 
Şos.Olteniţei, nr.169, sector 4, cu 
punctul de lucru în str.Calea 
Călăraşilor, nr.179, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor 
contrac tua le  vacante  de : 
-Inspector de Specialitate 
(Auditor intern), S, IA, 1 post. 
-Inspector de Specialitate, S, 
Debutant, 1 post; -Muncitori 
necalificaţi -prinzători câini, 2 
posturi. -Proba scrisă în data de 
21.07.2016, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 27.07.2016, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.Condiţiile generale: 
1.1.Condiţiile generale pentru 
participarea la concursul orga-
nizat în vederea ocupării funcţi-
ilor scoase la concurs sunt cele 
prevăzute în Titlul I, Cap.I, 
S e c ţ i u n e a  1 ,  A r t . 3  d i n 
H.G.286/23.03.2011, pentru 
aprobarea Regulamentului 
-Cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contrac-
tuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată şi completată 
prin H.G.1027/11.11.2014. 
2 . C o n d i ţ i i l e  s p e c i f i c e : 
2.1.Condiţii specifice pentru 
postul de Inspector de Speciali-
tate, S, IA (Auditor intern): 
-studii superioare economice de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -vechime în 
specialitatea studiilor de minim 5 
ani; -experienţă pe un post 
similar de minimum 3 ani; -efec-
tuarea unor specializări în dome-
niul postului constituie avantaj; 
-cunoaşterea legislaţiei şi a 
normelor specifice activităţii de 
audit intern, inclusiv codul 
privind conduita etică a acestuia; 

-cunoştinţe de operare calculator 
Word, Excel. 2.2.Condiţii speci-
fice pentru postul de Inspector 
de Specialitate, S, Debutant: 
-studii superioare economice, 
finanţe -contabilitate, de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -cunoştinţe de operare 
calculator: Word, Excel; -limbă 
engleză nivel mediu; -fără expe-
rienţă în domeniu. 2.3.Condiţii 
specifice pentru posturile de 
muncitori necalificaţi -prinzători 
câini: -fără studii sau studii 
generale; -fără experienţă în 
domeniu. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la punctul de lucru din 
Str.Calea Călăraşilor, nr.179, 
sector 3, Bucureşti. Relaţii supli-
mentare la sediul punctului de 
lucru din Str.Calea Călăraşilor, 
nr.179, sector 3, Bucureşti, 
persoană de contact: Zanfir 
Jenica, Biroul Resurse Umane 
-telefon: 312.95.55, int.105.

l SC Euroanswer S.R.L. anga-
jează vorbitor de limba greacă şi 
limba albaneză la nivel avansat 
şi limba engleză la nivel mediu. 
Aşteptăm CV-urile pe adresa 
jobs@euroanswer.co.uk până la 
data de 29 iunie 2016.

l FIRMĂ distribuţie produse 
alimentare zona Metro Voluntari 
angajează manipulanţi marfă si 
şofer livrator.CV la mail:anga-
j a r i @ s e n i c . r o  s a u 
tel:0741.244.002.

l ICME ECAB SA –CABLEL–
fabrica de cabluri electrice anga-
jează STIVUITORIST –pentru 
stivuitor de 5-7 tone –(autorizat 
ISCIR). Se oferă condiţii foarte 
bune de salarizare, plata orelor 
suplimentare, prime lunare, 
prime cu ocazia sărbătorilor şi 
tichete de masă. Candidaţii inte-
resaţi sunt invitaţi zilnic,_între 
orele 09.00–13.00 la sediul 
companiei din Str.Drumul Între 
Tarlale, nr.42, Sector.3. Relaţii la 
telefoanele:_021.20.90.309 sau 
021.20.90.113.

l FABRICĂ de mobilă situată 
în Bucureşti,Piaţa Giuleşti,anga-
jează în condiţii atractive:proiec-
t a n t  m o b i l i e r, c o n s u l t a n t 
vânzări,tâmplar pal melaminat, 
circularist, operator cant. Detalii 
tel:0733.107.767.

l Angajăm şef depozit pentru 
firma SANPETRU DEVELOP-
MENT SRL, pentru depozitul din 
Prahova, oraş Baicoi, domeniu 
activitate: comerț fructe şi legume 
proaspete. Salariu 1500 lei brut. 
Disponibilitate imediată pentru 
angajare. Cerințe: limba engleză 
nivel avansat, Experiență în orga-
nizarea personalului şi a activi-
t ă ț i i  î n t r - u n  d e p o z i t , 
D i s p o n i b i l i t a t e  p r o g r a m 
prelungit, Bun coordonator, Abili-
tăț i  de calcul  matematic , 
Asumarea responsabilității, 
Capacitate de analiză şi decizio-
nală rapidă, persoană organizată. 
Dacă sunteți interesat vă rugăm 
trimiteți CV-ul la cv: spdfoods@
gmail.com.

l Angajăm manager achiziții 
pentru firma GV RESIDENCE 
TWO SRL, sediu în Braşov, 
domeniu activitate: comerț inter-
national. Salariu 1900 lei brut. 

Disponibilitate imediată pentru 
angajare. Cerințe: studii superi-
oare economice, limba engleză şi 
franceză nivel avansat, experi-
ență în comerțul internațional, 
cunoaşterea întocmirii unui plan 
de afaceri şi a unui plan de 
marketing, bun negociator, 
d i s p o n i b i l i t a t e  p r o g r a m 
prelungit, rezistență la stres, 
persoană care se descurcă în 
situații de criză şi găseşte solu-
țiile optime. Dacă sunteți inte-
resat vă rugam trimiteți CV-ul la: 
cv.gvtwo@gmail.com.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui, organizează concurs de 
recrutare în data de 20 iulie 2016 
– proba scrisă  în vederea 
ocupării posturilor contractuale 
de execuție vacante după cum 
urmează:Asistent medical PL, 
grad principal – 1 post la Cabi-
netul  Medical  din cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
nitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad;Asistent  
social, grad practicant – 1 post la 
Centrul de Primire şi Tranzit 
pentru Victime ale Traficului de 
Fi ințe  Umane din cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
nitare nr. 1 Vaslui;Psiholog, grad 
practicant – 1 post la Comparti-
mentul de Intervenție în Regim 
de Urgență şi Telefonul pentru 
Semnalarea  Cazurilor de 
Urgență – Compartiment Zonal 
Vaslui din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr.2 
Vaslui;Psiholog, grad practicant 
– 1 post la Centrul de Recupe-
rare şi Reabilitare pentru Copii 
din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare nr.2 Bârla-
d;Psiholog, grad practicant – 1 
post la Centrul de Urgență 
pentru Victimele Violenței în 
Familie din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr.2 
Bârlad;Logoped – 1 post la 
Echipa Mobilă 1 din cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
ni tare  pentru  Copi lu l  cu 
Handicap Vaslui;Referent de 
specialitate, grad I – 1 post la 
Centrul de Primire în Regim de 
Urgență pentru Copiii care 
Trăiesc în Stradă din cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
nitare nr. 1 Bârlad;Paznic - 1 
post la Compartimentul Admi-
nistrativ din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare nr. 1  
Vaslui ;Paznic  -  1  post  la 
Compartimentul Administrativ 
din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Handicap  Vaslui;-
Paznic - 1 post la Centrul de 
Îngrijire şi Asistență Bogeşti;-
Muncitor calificat II întreținere  
– 1 post la Compartimentul 
Administrat iv  din  cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
nitare pentru Persoana cu 
Handicap Bârlad;Muncitor cali-
ficat IV bucătărie – 1 post la 
Centrul de Plasament Elena 
Farago Bârlad;Muncitor calificat 
II fochist - 1 post la Comparti-
mentul Administrativ din cadrul  
Complexului de Servicii Comu-
nitare Negreşti;Infirmier/ă - 1 
post la Compartimentul Admi-
nistrativ din cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Handicap Bârla-
d;Infirmier/ă - 1 post la Centrul 
de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Mălăieşti din 
cadrul Complexului de Servicii 
C o m u n i t a r e  M ă l ă i e ş t i  – 

Vutcani;Infirmier/ă - 2 posturi la 
Centrul de Recuperare şi Reabi-
l itare pentru Persoane cu 
Handicap Huşi din cadrul 
Complexului de Servicii Comu-
nitare pentru Adulți Huşi;Infir-
mier/ă - 1 post la Centrul de 
Îngrijire şi Asistență pentru 
Persoane Vârstnice Huşi din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Adulți 
Huşi;Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen 
de 10 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, 
la sediul  Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui.Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G.R 
nr.286/2011, actualizată.Condi-
țiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează pe site-ul 
şi la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială şi Protecția 
Copilului Vaslui.Relații supli-
mentare se pot obține la sediul 
Direcției Generale de Asistență 
Socială şi Protecția Copilului 
Vaslui şi  la nr.de telefon: 
0235/315138,  int. 1110.

l Agenţia Naţională a Funcţio-
narilor Publici organizează 
concurs de promovare pentru 
ocuparea funcţiei publice de 
conducere vacante de şef serviciu 
– Serviciul Relații Publice, 
Administrația Publică şi Asis-
tență Socială din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
oraşului Sovata, județul Mureş. 
Concursul se organizează la 
sediul Primăriei oraşului Sovata, 
județul Mureş în data de 01 
august 2016 ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 
zile de la data publicării în Moni-
torul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei oraşului Sovata, 
județul Mureş. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art. 143 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor 
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Având în vedere prevederile 
Legii  nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici şi 
H.G. 611/2008, Direcţia Regio-
nală de Statistică a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii publice  de execuţie 
vacante: -1 post de inspector 
asistent  la compartimentul 
INSPIRE.Desfăşurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti, astfel: 
-în data de  01.08.2016 ora 10,00 
proba scr isă ;  - în  data de  
03.08.2016 ora 12,00  proba 
interviu.Dosarele de înscriere se 
vor depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti şi trebuie să conţină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute în  H.G. nr.611/2008.
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează 
la sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. 
www.bucuresti.insse.ro. Pentru 
postul de inspector grad profesi-
onal asistent vechimea în specia-
l i tatea  s tudi i lor  necesară 
exercitării funcţiei publice este 
de 1 an.Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Direcţiei 
Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti şi la numărul de 
telefon 0213.13.20.81.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l ANTICARIAT Aurora, 
cumpărăm tablouri, icoane 
vechi, grafică, carte veche româ-
nească, manuscrise, autografe, 
cărți vechi şi noi, sfeşnice, mic 
mobilier, gramofoane, porțelan, 
d i v e r s e  o b i e c t e  v e c h i . 
0751.221.166.

CITAȚII  
l Prin sc 4170/16.03.2016, 
pronunţată de Judecătoria 
C r a i o v a  î n  d o s a r 
nr.3454/215/2015. Admite acţi-
unea, având ca obiect partaj 
succesoral privind pe reclamanţii 
Babiac Alexandrina-Domniţa, 
domiciliată în Craiova, Str.
Amaradia, nr.29, Jud.Dolj, 
Babiac Călin-Mihai, domiciliat 
în Craiova, str.Col.Scarlat Deme-
triade, nr.4, bl.H5, sc.2, ap.12, 
Jud.Dolj, ambii cu domiciliul 
procesual ales în Craiova, str.
Piaţa Unirii, bl.N, ap.7, jud.Dolj, 
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în contradictoriu cu pârâtul 
Babiac Sorin Nicolae, cu ultimul 
domiciliu cunoscut pe teritoriul 
Statelor Unite ale Americii, 
Bronx New York 10461-5619. 
Constată că pârâtul Babiac Sorin 
Nicolae este străin de succesiune 
prin neacceptare. Constată că au 
calitatea de moştenitori accep-
tanţi: reclamanta Babiac Alexan-
drina Domniţa în calitate de 
soţie supravieţuitor avînd cota 
legală de 1 din masa succesorală 
şi reclamantul Babiac Călin-
Mihai, descendent de gradul I, 
având cota legală de ¾ din masa 
succesorală. Constată masa 
succesorală de pe urma defunc-
tului Babiac Vladimir compusă 
din cota de ½ din apartamentul 
situat în Craiova, b-dul N.Titu-
lescu, nr.2, bl.N, sc.1, ap.76, jud.
Dolj, cota de  ½ din construcţia 
situată în Craiova, str.Amaradia, 
nr.29, cota de ½ din autoturismul 
Dacia 1300 cu nr. de înmatricu-
lare DJ-04-MRA. Cu apel în 
termen de 30 zile de la comuni-
care, apel care se va depune la 
Judecătoria Craiova. Pronunţată 
î n  ş e d i n ţ a  p u b l i c ă ,  a z i 
16.03.2016.    

l Prin încheierea din 13.04.2016 
pronunţată de Judecătoria 
C r a i o v a  î n  d o s a r 
nr.3454/215/2015.  Admite 
cererea de îndreptare a erorii 
materiale formulată de recla-
manţi i  Babiac Alexandri -
na-Domniţa, domiciliată în 
Craiova, Str.Amaradia, nr.29, 
Jud.Dolj, Babiac Călin-Mihai, 
domiciliat în Craiova, str.Col.
Scarlat Demetriade, nr.4, bl.H5, 
sc.2, ap.12, jud.Dolj, ambii cu 
domiciliul procesual ales în 
Craiova, str.Piaţa Unirii, bl.N, 
ap.7, jud.Dolj, în contradictoriu 
cu pârâtul Babiac Sorin Nicolae, 

cu ultimul domiciliu cunoscut pe 
teritoriul Statelor Unite ale 
Americii, Bronx New York 
10461-5619. Dispune îndrep-
tarea erorii materiale strecurate 
în minuta, pronunţată la data de 
1 6 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  î n  d o s a r u l 
nr.3454/215/2015 al Judecătoriei 
Craiova, în sensul că se va trece 
corect numele şi prenumele 
reclamanţilor “Babiac Alexan-
drina-Domniţa şi Babiac Călin-
M i h a i ”  ş i  n u  “ B a b i a c 
Alexandrina Domniţa şi Babic 
Calin Mihai”, cum din eroare s-a 
trecut. Menţine restul dispoziţi-
ilor sentinţei civile. Cu apel în 
termen de 30 zile de la comuni-
care. Pronunţată în şedinţa 
publică, azi, 13.04.2016.

l Se citează pârâtul Cornea 
Dorel, cu ultimul domiciliu în 
Berezeni, județul Vaslui, la Jude-
cătoria Huşi pentru termenul din 
14 septembrie 2016 în dosarul 
517/244/2016, cu obiect partaj 
succesoral, în contradictoriu cu 
reclamantul Cornea Dumitru.

l Se citează numitul Păncescu 
Mihai la Judecătoria Botoşani, în 
data de 13 iulie 2016, ora 08:00, 
în dosar nr. 440/ 193/ 2016 în 
proces cu numita Păncescu 
Lăcrămioara.

l Judecatoria Iasi, Complet 3, 
dosar 34650/245/2012, numitii 
Spiridon Mariea, loc. Constan]a, 
bvd. Alexandru Lapusneanu nr. 
193, Giosan Elena, loc. Campu-
lung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 
6, Dragomirescu Aglaia, loc. 
Pitesti, bvd Petrochimistilor, bl. 
B21,  Dobos Eugenia,  loc. 
Timi[oara, str. Silistra nr. 7, 
Dobos Felicia, Dobos Viorel, 
Ruja Iuliana, com. Andrieseni, 
jud. Iasi, se citeaza pentru 

termenul din 4 iulie 2016, ora 
9.00.

INFORMARE  
l Aceasta informare este efec-
tuata de S.N.T.G.N. TRAN-
SGAZ S.A. MEDIAS, jud. Sibiu, 
Piata Constantin I. Motas nr.1, 
telefon 0269-803333, ce intentio-
neaza sa solicite de la Adminis-
t r a t i a  N a t i o n a l a  “ A p e l e 
Romane”, aviz de gospodarire a 
apelor, pentru desfasurarea 
actvitatii de: Studiu de fezabili-
tate si proiect tehnic "Dezvol-
tarea pe teritoriul României a 
Sistemului National de Trans-
port Gaze Naturale pe coridorul 
Bulgaria–România–Ungaria–
Austria": tronson Corbu-Hu-
r e z a n i  s i  t r o n s o n 
Hurezani-Hateg, judetele Vâlcea, 
Olt, Hunedoara si Gorj si tronson 
Hateg-Recas si tronson Recas-
Horia, judetele Arad, Hune-
doara, Timis si Caras Severin 
(inclusiv alimentare cu energie 
electrica, protectie catodica si 
fibra optica) amplasat in localita-
tile: Voicesti-Stefanesti, Draga-
sani, Sutesti, Creteni, Gusoeni, 
Maciuca, Fârtatesti, Tetoiu, 
Zatreni-judetul Vâlcea; Corbu, 
Potcoava, Scornicesti, Oporelu, 
Teslui, Strejesti, Gradinari-ju-
detul Olt; Vulcan, Dealu Babii, 
Banita, Baru, Livadia, Pui, 
Rusor, Râu Alb, Ohaba de sub 
Piatra, Salasu de Jos, Barastii 
Hategului, Vadu-judetul Hune-
doara; Danciulesti, Stejari, 
Hurezani, Vladimir, Târgu 
Carbunesti, Scoarta, Balanesti, 
Curtisoara, Bumbesti Jiu si 
Schela, judetul Gorj si localita-
tile: Pesteana, Sarmizegetusa, 
Paucinesti, Zeicani-judetul 
Hunedoara; Bucova, Marga, 
Voislova, Valea Bistrei, Otelu 

Rosu, Glìmboca, Obreja, Iaz, 
Jupa, Prisaca, Constantin Daico-
viciu,  Sacu-judetul  Caras 
Severin; Gavojdia, Lugojel, 
Costeiu-Tipari, Gruni, Sanovita, 
Belint, Iosfalau, Cralovat, Petro-
vaselo, Herneacova, Remetea 
Mica, Masloc-judetul Timis si 
Fântânele-judetul Arad.Aceasta 
investitie este noua.Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate.Aceasta solici-
tare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
10//1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare.Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospo-
darire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata.Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului la adresa: 
G r e z e r  P e t r u - t e l e f o n 
0721583030, Olteanu Mihai-te-
lefon 0742941087, dupa data de 
22.06.2016.   

LIICTAȚII  
l Control Trading S.R.L., socie-
tate in reorganizare, prin admi-
nistrator judiciar ANDREI 
IOAN IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate 
la vanzare prin licitatie, autotu-
rism Volkswagen Golf, an fabri-
catie 2007, avariat, la pretul 
19.260 lei, TVA inclus. Licitatia 
se va tine in data de 01.07.2016 
ora 13:00, la sediul administrato-
rului din Ploiesti, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat, 
licitatia se va tine in data de 
0 5 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  0 8 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
12.07.2016, 15.07.2016, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Regula-
mentul de vanzare si conditiile 
de participare se pot obtine 
numai de la sediul administrato-
rului judiciar. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l :  
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in 

Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.30, 
et.10, ap.31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie 
publica urmatoarele bunuri ce 
apartin debitoarei Universal-
montaj Darzeu SRL, dupa cum 
urmeaza: Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel,  14+1 locuri 
PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 
Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 
2003 - 6.305,75 lei; Renault 
Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-51-UMD 2003 - 
6.305,75 lei; Sediu managerial 
situat in Comuna Drajna, Sat 
Drajna de Sus, Judetul Prahova 
- 84.303 lei. Licitatiile se vor 
organiza in data de 04.07.2016 
ora 15:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata 
pentru data de 08.07.2016, 
1 1 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 5 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 2 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 9 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
0 1 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 5 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
0 8 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
1 5 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 9 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 9 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 2 . 0 9 . 2 0 1 6 , 
05.09.2016, 09.09.2016, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/
f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.

l Sambrec Serv S.R.L., prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, vinde prin licitatie publica, 
stoc marfa (camera stingere, 
transformatoare, motoare elec-
trice, ampermetre, kilovoltmetru, 
contactori, izolatori, doze, releu 
termic, reductoare, perii colec-
toare, rulmenţi, semeringuri, 
prese, aparat sudura, compre-
soare, micrometru, voltmetru, 
aparat măsurat prize, cuptor 
electric, tuburi PVC, trusa reglat 
tensiune, inductor tensiune, 
trusa Pram, megaohmetru 
digital, unitate centrală calcu-
lator, cronometru electric, osci-
loscop, balanta semiautomata, 

detector tensiune, etc.) la preţul 
total de 8.573,13 lei si maşini şi 
utilaje (strung, polizor fix cu 2 
pietre, maşina de găurit, trans-
palet), defecte, deteriorate şi 
descompletate, la pret de mate-
riale recuperabile respectiv 0,8 
lei/kg. Preturile nu contin TVA. 
Toate bunurile urmeaza a se 
valorifica numai in bloc. Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului 
in data de 04.07.2016, ora 14.30; 
regulamentul de vanzare se 
poate obtine de la lichidator. In 
cazul in care nu se va vinde, lici-
tatia se va tine in data de 
0 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 1 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
1 5 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 8 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 2 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 5 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 9 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  0 1 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
05.08.2016 la aceeasi ora, aceeasi 
adresa.Termenul limita pentru 
inscrierea la licitatie fiind 48 ore 
inainte de data inceperii licita-
t i e i .  R e l a t i i  l a  t e l e f o n : 
0761132931; fax: 0244/597808; 
www.andreiioan.ro.

l Octavy Forest S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie teren in suprafata de 
1.295 m.p. si  Constructiile C1 si 
C2 (locuinta parter + etaj si 
garaj), situate in Baicoi, Str. 
Independentei, nr. 354, Judetul 
Prahova, la pretul de 600.000 lei 
(fara TVA). Licitatia se va tine in 
data de 04.07.2016, ora 14.00, la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, 
iar in cazul in care, bunurile nu 
vor fi adjudecate, licitatia se va 
tine in data de 08.07.2016, 
1 1 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  1 5 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
1 8 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 2 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
2 5 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 9 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
0 1 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 5 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
0 8 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 2 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
1 5 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  1 9 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 2 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  2 6 . 0 8 . 2 0 1 6 , 
2 9 . 0 8 . 2 0 1 6 ,  0 2 . 0 9 . 2 0 1 6 , 
05.09.2016, 09.09.2016 la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de 
prezentare si conditiile de parti-
cipare se pot obtine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/
f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0723357858, www.andreiioan.ro.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul colectare și executare silită persoane juridice. 
Dosar de executare nr. 3603/EC5A/2016. Nr. 67234 din 23.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna iulie, ziua 12 - licitația a II - a. În temeiul 
art. 250, alin. (1) din Legea 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 12, luna 07, orele 12.00, anul 2016, în 
localitatea Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 1, jud. Dâmbovița, se va vinde prin licitație publică 
următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Ecolemn S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea 
Aninoasa, str. Aleea Sinaia, nr. 1, jud. Dâmbovița, cod de identificare fiscală 15038011: - teren 
intravilan, în suprafață de 1.527 mp, T57.P337/19, nr. cadastral 2054, CF 71027, situat în localitatea 
Ulmi, jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 87.225 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă 
pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 20%, 
conform art. 270, alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; 
A.J.F.P. Dâmbovița, ipotecă de rangul I. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2016 privind Codul de procedură 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 numărul de telefon 0245.616.779, interior 508. 
Data afișării: 29.06.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare 
2920308152478. Nr. 63932/14.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, 
luna iulie, ziua 06. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 06, luna iulie, orele 
10.00, anul 2016, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a III-a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Grigore Alina Mădălina, 
cu domiciliul fiscal în localitatea Cojasca, sat Iazu, str. Spre Bilciurești, nr. 2D, jud. Dâmbovița, cod de 
identificare fiscală 2920308152478: - Teren arabil intravilan, situat în comuna Cojasca, ½ din 
suprafața de 854 mp, T15/IP/30/19, carte funciară nr. 228; - Teren arabil extravilan, situat în comuna 
Cojasca, ½ din suprafața de 5698 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza contractului de vânzare - 
cumpărare nr. 14525/08.08.2013, carte funciară nr. 229; - Teren arabil intravilan, situat în comuna 
Cojasca, ½ din suprafață de 837 mp, T15/IP/30/19, carte funciară nr. 230; - Teren arabil extravilan, 
situat în comuna Cojasca, ½ din suprafața de 5707 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza contractului de 
vânzar -  cumpărare 14524/08.08.2013, carte funciară nr. 231; - Teren curți construcții 1/3 din 
suprafața de 1020 mp, deținut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 3079/22.12.2009, 
situat în localitatea Cojasca, înscris în cartea funciară nr. 668. Prețul de evaluare este de 17.872 lei. 
Prețul de pornire al licitației este de 8936 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 50% față de prețul de 
evaluare de 17.872 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor 
imobile, este de 20% neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), litera b din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus 
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; A.N.A.F - D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. 
Dâmbovița, Ipotecă legală în suma de 803.942 lei, reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI 
Dosar nr. 79550/16.09.2013. 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 al 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice romane, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali ca nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită pentru 
desfășurarea licitației ( 05.07.2016 ). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 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 nr. 207/2015 privind Codul de procedură 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 A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, 
municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, etajul III, camera 308 sau la telefon numărul 
0245.616.779; int. 633, persoană de contact: Rizea Traian. Data afișării: 29.06.2016.
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l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei intermediare pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior şi de masă lemnoasă faso-
n a t ă  a f e r e n t ă  a n u l u i  d e 
producţie 2016 din pădurile 
aparţinând altor proprietari 
admin i s t ra te  pe  bază  de 
contract.Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Sibiu cu sediul 
în localitatea Sibiu, str. Calea 
D u m b r ă v i i ,  n r.  1 4 0 ,  t e l . 
0269242142, fax:0269214970, 
e-mail: office@sibiu.rosilva.
ro.Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 15.07.2016  începând cu ora 
1200.Locul desfăşurării licitaţiei: 
Grand Hotel Dumbrava, Loc. 
Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr. 
14.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  cu modifică-
rile şi completările ulterioare.
Data şi ora organizării preselec-
ţiei: 07.07.2016 începând cu ora 
800.Data şi ora-limită până la 
care poate fi depusă documen-
taţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: pentru 
preselecţie: data 06.07.2016 ora 
1630  ;pentru licitaţie: data 
15.07.2016 ora 1100.Lista parti-
zilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de 
licitare pentru fiecare partidă 
sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro, după caz.Volumul 
total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 6426 m3,  din 
c a r e :  p e  n a t u r ă  d e 
produse:  produse principale: 
1758 (m3);produse secundare: 
3603(m3);produse de igienă: 40 
(m3);  produse accidentale: 1025 
(m3); şi, respectiv, pe specii şi 
grupe de specii:răşinoase: 3382 
(m3); fag: 1028 (m3); stejari: 238 
( m 3 ) ;   d i v e r s e  t a r i :  1 6 9 0 
(m3);  diverse moi: 88 (m3).
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie 1424 
mc, din care pe sortimente:lemn 
pentru furnire  estet ic i :  0 
mc;lemn pentru furnire tehnice: 
0 mc;lemn pentru cherestea  
1098 mc;lemn rotund si despicat 

pentru industria celulozei si 
hârtiei: 300 mc;lemn pentru 
mina : 0 mc;lemn pentru PAL si 
PFL:0;lemn rotund de foioase si 
răşinoase pentru construcţii: 0 
mc;lemn de foc:  24 mc;cherestea 
de stejar: 2 mc; şi respectiv pe 
specii şi grupe de specii:răşi-
noase:  432 mc;fag: 912 mc;s-
tejar, gorun:  16 mc;cer, gârniţa : 
0 mc;salcâm:  0  mc;cireş:  0 
mc;paltin:  15 mc;frasin:  0 
mc;tei:  0 mc;plop:  0 mc;diverse 
tari:  0 mc;diverse moi:  49 
mc.Masa lemnoasă pe picior/ 
fasonată oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier 
proprietate a altor proprietari 
administrate pe bază de contract 
şi nu este certificată.Masa 
lemnoasă pe picior şi masa 
lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea 
licitaţiei se poate adjudeca prin 
negociere în aceeaşi zi, în condi-
ţiile prevăzute de  prezentul 
regulament şi de alte reglemen-
tări în vigoare.Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei înce-
pând cu data de: 30.06.2016.Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: 1.Docu-
mentele de preselecţie, prevă-
zute de art. 55, alin. 3) din H.G. 
924/2015 cu modificările şi 
completările ulterioare, se depun 
la registratura D.S. Sibiu.2.La 
licitaţie pot participa operatorii 
economici admişi de Comisia de  
preselecţie.3.Operatorul 
economic participant la licitaţie 
trebuie să achite separat, ante-
rior începerii şedinţei de licitaţie, 
în contul organizatorului, prin 
instrumente bancare legale 
decontabile până la începerea 
licitaţiei sau în numerar la casi-
eria D.S. Sibiu (în limita sumei 
de 5000 lei):tariful de partici-
pare la licitaţie în valoare de 
180,00 lei;o garanţia de contrac-
tare în cuantum de 5% din 
valoarea de pornire la licitaţie 
pentru  vo lumul  de  masă 
lemnoasă pe picior/ material 
lemnos fasonat pe care intenţio-
nează să îl cumpere.Documen-
te l e  pr iv ind  cons t i tu i rea 
garanţiei de contractare precum 
şi a achitării tarifului de partici-
pare la licitaţie se vor depune la 
secretariatul comisiei de licitaţie 
anterior începerii şedinţei de 

licitaţie.Neîndeplinirea condiţi-
ilor amintite mai sus determină 
interzicerea participării la lici-
taţie a operatorului economic. 1.
Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei 
l e m n o a s e  a d j u d e c a t e  î n 
termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului 
de operatori economici adjude-
catar, atrage anularea adjude-
cării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
d e  c o n t r a c t a r e 
aferente.2.Rezilierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate din 
culpa exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar atrage 
pierderea garanţiei de contrac-
tare aferente, precum şi a drep-
tului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei 
contract de vânzare-cumpărare 
a făcut obiectul rezilierii. Pentru 
informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: persoană de contact: 
Alin Anghel, număr de telefon: 
0269232981, fax: 0269241804.  

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică bunurile imobile 
absolut indispensabile exploa-
tării, aparţinând   debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite 
şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru 
exploatarea minereului cuprifer 
nr. 2781/2001, pentru perimetrul 
Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare 
sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat 
la adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, 
Romania, tel. 0040-364-412631, 
fax: 0040-364-412632, email: 
office@rtz.ro. Licitaţia se va 
desfăşura în data de 11 Iulie 
2016, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. În condi-
țiile în care licitația publică din 
data de 11 Iulie 2016 nu se va 
finaliza cu adjudecare, următoa-
rele şedințe de licitație vor avea 
loc în a doua zi de luni a fiecărei 
luni din an. În condițiile în care a 
doua zi de luni din lună este 
declarată conform legii zi nelu-
crătoare, licitația se va organiza 

în ziua de luni a următoarei 
săptămâni din aceeaşi lună.

l S.C. COM JUST  SRL, prin 
l i ch idator  judic iar  C.I . I . 
POHRIB IONELA, anunţă scoa-
terea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmează:ACTIVUL NR.1: 
Spaţiu comercial la parter de 
bloc P+4E (magazin alimentar).
Adresa: Botoşani, str. T. Vladimi-
rescu nr. 1, parter, Judeţul Boto-
şan i , cu  num ăr  cadas t r a l 
1255/0;3/2;Suprafaţă construită: 
53,42mp;vânzarea se va face 
prin licitatie publica cu strigare, 
cu preţul de pornire redus la 
27.975 euro (fără TVA) respectiv 
128.956,36lei ( fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte cu minim 
5(cinci) zile raportat la data 
stabilită pentru vânzare, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi.
Licitaţia va avea loc in  Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, ÎN 
data de 08.07.2016 ora 16:30, şi 
se va desfăşura în conformitate 
cu PREVEDERILE Legii nr. 
85/2006 privind procedura insol-
venţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea 
c red i to r i l o r  d in  da ta  de 
10.04.2015.Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului.Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei.Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune 
in numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator.Pentru 
participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se 
înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, STR.  

VASILE LUPU NR. 43,  jud. 
Iaşi, până la data de 08.07.2016 
ora 14:00.Relaţii suplimentare se 
pot obţine:C.I.I .  POHRIB 
IONELA  la  te lefoanele : 
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

l CONTINVEST INSOL-
VENTA SPRL organizeaza 
LICITATIE PUBLICA CU 
STRIGARE in vederea vanzarii 
in conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006 a urmatoarelor 
active apartinand CET SA:  1. 
Sediu administrativ central – 
cladire birouri, situat in Braila, 
bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la 
pretul de 880.600 lei. Se pot 
vinde si birouri separate cu cota 
indiviza din caile de acces si din 
spatiile comune. Prêt/birou ince-
pand de la 43.915 lei. 2. Teren 
Sos. Viziru, km. 10, in suprafata 
totala de 112.611,59 mp, cu 
active viabile ( Atelier reparatii, 
cladire protocol, drumuri si 
platforme, etc.), la pretul de 
835.190 lei. 3. Activul Cazan de 
Apa Fierbinte, situat in Brăila, 
calea Călăraşilor nr. 321B, la 
pretul de 777.441 lei. 4. Mijloace 
de transport  : Autoutilitara 
10215 FA 31 la pretul  de 
7.210  lei; Autoutilitara Dacia 
1307 la pretul de 1.540 lei. 5. 
Mijloace fixe si obiecte inventor 
compus din: Aparate de masura, 
electrice si electronice, la pretul 
de 5.900 lei; Birotica si calcula-
toare la pretul de 8.267 lei  ; 
Mobilier la pretul de 11.244 lei ; 
Diverse bunuri la pretul de 460 
lei. 6. Stoc de magazie, la pretul 
de 155.209 lei; Preturile nu 
contin TVA. Date organizare 
licitatie: 07.07.2016, 14.07.2016, 
2 1 . 0 7 . 2 0 1 6 ,  2 8 . 0 7 . 2 0 1 6 , 
18.08.2016, 25.08.2016, orele 
11.00. Alte informatii: Licitatia 
se organizeaza la sediul debi-
toarei din Braila, bdul. Al. I. 
Cuza, nr. 3 et VI. Caietele de 
sarcini se pot ridica de la sediul 
debitoarei,  contra sumelor 
cuprinse intre 50 lei si 2.500 lei. 
Garantia   de    participare   la   
licitatie  de  10% din valoarea de 
pornire trebuie achitata cu cel 
putin 2 zile anterior datei licita-
t iei .  Nr.  tel .  0241/542942, 
0720/300.464.

PIERDERI  
l SC Euro Cart SRL, cu sediul 
în sat Tulgheş, com.Tulgheş, 
nr.781, Jud.Harghita, cod poştal 
537330, telefon: 0266.338.318, 
fax: 0266.338.318, e-mail: euro-
cart2002@yahoo.com, declară 
pierdut Certificat constatator 
nr.24713 din 20.12.2013 eliberat 
de ORC Harghita.

l Pierdut act concesionare 
nr.2527/1994, parcela_9, rand_4, 
loc de veci_9, Cimitir Buna 
Vestire Giulesti,pe numele Toma 
Constantin.Il declar nul.

l Pierdut Proces-verbal preda-
re-primire, emis in 19.05.1969, 
pe numele Grigore Ion. Il declar 
nul.

l Pierdut Contract construire 
nr.5563/18.01.1970 si Proces-
verbal eliberat in 22.01.1972, pe 
numele Cicanescu Ioana si Cica-
nescu Silviu. Le declar nule.

l Pierdut Legitimatie student 
reducere transport, Facultaea de 
Medicina Veterinara, speciali-
zarea CEPA, pe numele Rusu 
Catalin. Declar nula.

l S.C. DUAN Leti S.R.L. cu 
sediul în Ion Mihalache 106, bl. 
84, sc.C, ap.70, Sector 1, Bucu-
r e ş t i ,  C . U . I .  2 9 1 0 8 6 4 8 , 
J40/11114/2011, declară pierdut 
(nul) certificatul de înregistrare.

l Declar pierdut (nul) cardul de 
sănătate pe numele Ciociu 
George- Cristian.

l Declar pierdut (nul) Certificat 
de pregătire profesională a 
conducătorului auto categoria 
mărfuri generale emis de către 
Autoritatea Rutieră Română- 
A.R.R., Toma Gheorghe.

l Declar pierdut ticket  trans-
port IFIN-HH pe numele Manea 
Simona- Eugenia, emis de IFIN-
HH.

l Pierdut proces- verbal de 
predare- primire a locuinţei nr. 
30151/31.07.1991 pe numele 
Bălteanu Valeriu. Îl declar nul.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 
14, luna iulie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Exploder SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Giurgiu, str. Portului, bl. 32, sc. B, et. 4, ap. 29, cod de identificare fiscală 20078705: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare saude pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *); 1. Tunel cu infraroșii D669, 1.493 lei, 20%; Total: 1.493 lei. *) Regimul și cotele 
de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 
reprezentind 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; 
dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
250, alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 
13 iulie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu , str. București , nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Gospodăria Izvoarele SRL, CUI 27409407, cu 
sediul în localitatea Izvoarele, sat. Chiriacu, județ Giurgiu: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de 
evaluare sau de pornire al licitației (exclusiv TVA), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); - Motociclu L 5e, 
2.800 lei, 20%; - Motociclu L 5e, 2.800 lei, 20%; - Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 545, 850 lei, 
20%; - Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 323, 550 lei, 20%; Lamă de zăpadă PU - T120, 4.300 lei, 
20%; Total: 11.300 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
municipiului Giurgiu; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când 
urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216.705, 
tastele 2 și 1, cu domnul Miu Adrian.


