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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
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 secretar, vacant pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Geografie.
Condiţii de participare: - studii superioare; - cunoaşterea
limbii engleze la nivel avansat şi utilizarea acesteia în
comunicarea scrisă şi orală de specialitate; - cunoştinţe
avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint).
Concursul va consta într-o probă practică (în data de
20.11.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data de 26.11.2015,
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la data
de 12.11.2015, 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.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a 25 de posturi de
execuţie specifice vacante de poliţist local din cadrul
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Direcţiei Ordine Publică, Direcţiei Inspecţie şi Control şi
Direcţiei Protecţia Mediului. Proba scrisă a concursului
se va desfăşura la sediul Primăriei Sector 6 din Calea
Plevnei nr. 147-149 Sector 6, în data de 03 decembrie
2015, ora 10.00. Data susţinerii interviului va fi comunicată ulterior. Candidaţii declaraţi admişi la selecţia
dosarelor de înscriere la concurs vor susţine în perioada
26.11- 27.11.2015 o probă suplimentară eliminatorie de
evaluare a performanţelor fizice. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. Orhideelor nr. 2d Sector
6. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei şi la numărul de telefon: 021.413.17.38 -Serviciul
Resurse Umane, Formare Profesională şi Instruire.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Apartament
3 camere, cu
vedere la
lac, Sector 1.
0726.781.015.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, carte
veche românească, cărţi cu autograf, tablouri, grafică,
icoane, porţelan, statuete. Deplasare la domiciliu.
0751.22.11.66.

CITAȚII
Botar Daniel – Ioan este citat în calitate de pârât în
dosarul nr. 4680/288/2015 al Judecătoriei Rm. Vâlcea,
pentru termenul din data de 18.12.2015 în proces de
divorţ cu reclamanta Andrei Elena.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita
Constantin Elena - Ramona domiciliată în oraş Brezoi,
sat Golotreni, bloc 1, scara B, apart.8, jud. Vâlcea în
calitate de intimată în dosarul civil nr.2917/90/2015, cu
termen de judecată la data de 30.10.2015 aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
Pârâta Diţu Margareta domiciliată în Bucureşti, str.

Maior Coman, nr.38, sect.3, este chemată în judecată de
Burducea Teodora, în data de 06.11.2015, orele 9.00, în
dosarul civil nr.10630/200/2015, la Judecătoria Buzău,
pentru acţiune în constatarea vânzării suprafeţei de
teren arabil de 1 ha şi 8.800 mp.
Se citează Rotaru Ramona cu domiciliul în Spania,
pentru dezbaterea succesiunii defuncților părinți
Rotaru Elena și Rotaru Dumitru, la sediul BNP Porfir
Alexandru din Tulcea în data de 17 noiembrie 2015,
ora 11.00.

DIVERSE
Subscrisa VIA Insolv SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al debitorului SC Foraj Bucuresti SA (fosta
SC Foradex SA) conform sentintei nr. 5404 din data
de 09.06.2015 pronunţată de Tribunal Bucuresti,
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 14605/3/2011, în
temeiul art.25 din Legea privind procedura insolvenţei,ANUNTA organizarea selectiei de oferte privind
preluarea, prelucrarea arhivistica (inventariere),
pastrarea si conservarea arhivei de personal creata de
SC Foraj Bucuresti SA (fosta SC Foradex SA). Ofer-
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Molivisu Deal SRL – Albești, după
cum urmează: Denumire: Remorcă Auto marca Pongratz LPAG. Valoare [Ron, fără
TVA]: 2.211 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX0032
71, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 20/11/2015. Licitația va avea loc în data de 23/11/2015,
ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active
aparținând: SC Euro Servis Tyres SRL – Bascov – Glâmbocu, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de dejantat, 1.300 lei; Sistem de
supraveghere, 250 lei; Echipament video, 200 lei. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465
067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11-11-2015, ora 14:00. Licitația va
avea loc în data de 12-11-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Onea Gabriel – Băiculești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan 2800 mp, 55.575 lei;
Clădire în suprafață de 478 mp, 391.425 lei. Prețurile menționate reprezintă 75%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua
licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17/11/2015. Licitația va
avea loc în data de 18/11/2015, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Petre Gheorghe - Albeștii de Argeș,
după cum urmează: Denumire: Autospecializată marca Roman, culoare maro, nr.
înmatriculare AG 66 BUN. Valoare [Ron, fără TVA]: 20.870 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea
de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
18/11/2015. Licitația va avea loc în data de 19/11/2015, ora 11:00:00, la Serviciul
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Boian Daniel Vasile - Curtea de Arges,
după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 1212 mp (830 mp
fâneață și 382 mp curți construcții) și clădire în suprafață 105 mp. Valoare [Ron, fără
TVA]: 234.750 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX0032
71, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 19/11/2015. Licitația va avea loc în data de 20/11/2015,
ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care
grevează bunurile sunt: Ipotecă Tulea Marioara. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: Ciobanu Gheorghe – Băiculești, după
cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 970 mp, situat în
localitatea Băiculești, satul Tutana. Valoare [Ron, fără TVA]: 13.050 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a
doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea
de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de
19/11/2015. Licitația va avea loc în data de 20/11/2015, ora 13:00:00, la Serviciul
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Arges, telefon
0248.722159.
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www.jurnalul.ro
tele vor fi trimise la sediul lichidatorului judiciar din
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, jud.
Prahova pana la data de 05.11.2015.Ofertele trebuie sa
cuprinda minim urmatoarele informatii:autorizatiile
detinute conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 republicata, respectiv pentru prelucrare arhivistica, pastrare si conservare documente,
utilizare documente detinute;daca ofertantul are
incheiat contract cu un alt operator economic autorizat
sa presteze servicii arhivistice, conform art.22 alin.1
din Legea Arhivelor Nationale;in oferta sa fie mentionate si costurile aferente eliberarii adeverintelor
fostilor salariati, detaliat pe ani, sporuri, venituri,
grupa, vechime, carti de munca, precum si costurile
aferente extragerii de documente, cautare documente
in vederea transmiterii, camera client;costurile de
transport, avand in vedere ca arhiva se afla depozitata
in Ploiesti;oferta sa fie exprimata in pret/ml de documente, conform prevederilor Uniunii Nationale a
Practicienilor in Insolventa din Romania si sa mentioneze conditiile de plata.Cantitatea de arhiva creata de
SC Foraj Bucuresti SA (anii extremi 1940 - 2008)
este:3462 carti de munca -14,30 ml; arhiva documente
personal - 133 ml; state de salarii cu dimensiunea: 47
cm lungime - 58,34 ml; cu lungime de 42 cm: 3,29 ml;
cu lungime de 32 cm: 7,17 ml.Ofertele vor fi analizate
in functie de toate aspectele mai sus precizate. La
oferta vor fi anexate: CUI-ul, autorizatiile, o declaratie
pe proprie raspundere ca ofertantul nu este declarat
inactiv fiscal, ca nu se afla in incapacitate de plata,
insolventa sau stare iminenta de insolventa.Sunt
acceptati numai ofertanti cu sediul si depozitul situate
in jud. Prahova, Ilfov, Buzau, Dambovita, Brasov si
Bucuresti. Vor fi descalificati ofertantii care nu detin
toate autorizatiile mai sus mentionate si nu au incheiat
contract cu un alt operator economic autorizat sa
presteze servicii arhivistice, conform art.22 alin.1 din
Legea Arhivelor Nationale.

SOMAȚII
Judecătoria Braşov. Dosar 4162/197/2015. SOMAŢIE.
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că pentenţii
Blendica Vasile şi Blendica Maria, cu domiciliul în sat
Teliu, com. Teliu, nr. 867, jud. Braşov şi domiciliul
procesual ales în Braşov, Piaţa Teatrului, nr. 2, bl. 2, sc.
A, ap. 8, jud. Braşov, a solicitat Judecătoriei Braşov să
se constate că a dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra următorului imobil: -terenul în
suprafaţă de 5.022 mp (suprafaţă reală, faţă de cea de
5.935 mp din cf) înscris în cf. nr. 100832 (nr. vechi
2354A+2) nr. top 3475/1. Persoanele interesate pot face
opoziţie la Judecătoria Braşov, în termen de 30 de zile
de la data afişării şi publicării prezentei somaţii, în caz

contrar, în termen de 30 de zile de la emiterea celei din
urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii de
chemare în judecată. Somaţia face parte integrantă din
încheierea pronunţată la data de 07.09.2015, în dosarul
civil nr. 4162/197/2015, cu termen de judecată acordat
la data de 07.12.2015, cam. 46, ora 09.00. Prezenta se
comunică spre afişare la Primăria Comunei Teliu, la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, la
imobilul obiect al litigiului şi la sediul Judecătoriei
Braşov.
Somaţie. Judecătoria Rupea, dosar nr. 1260/293/2015.
În conformitate cu dispoziţiile art. 1051 Cod procedură
civilă, se aduce la cunoştinţă celor interesaţi că reclamanta OPREA AURELIA, cu domiciliul ales la Cabinetul de avocat Rodica Blidea din Rupea, jud. Braşov,
a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că tatăl
său, defunctul Catrin Vasile a dobândit prin uzucapiune extratabulară, dreptul de proprietate asupra
imobilului înscris în CF nr. 100148 Jibert, nr. top 245,
compus din casă de piatră şi teren intravilan în suprafaţă de 594 mp, corespunzător din punct de vedere
administrativ cu imobilul de la nr. 213 din Dacia,
judeţul Braşov având ca proprietari tabulari pe numita
GUNEA MARIA. De asemenea, reclamanta OPREA
AURELIA a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate
că părinţii săi, defuncţii Catrin Ana şi Catrin Vasile au
dobândit prin uzucapiune extratabulară dreptul de
proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 100149
Jibert, nr. top 246, compus din casă de piatră cu 1
cameră şi teren intravilan în suprafaţă de 306 mp,
corespunzător din punct de vedere administrativ cu
imobilul de la nr. 212 din Dacia, judeţul Braşov, având
ca proprietari tabulari pe numiţii KATRINE SAVU,
DREGITS VAZUI, DREGITS MIKLOS, DREGITS
JANOS, PELEI JANOS, minor- CATRIN JANOS,
MORAR VASILE, BERCAN ANA- născ. MORAR,
BORCOMAN GHEORGHE, dr. BORCOMAN OCTAVIAN. Persoanele interesate pot face opoziţie la Judecătoria Rupea, în caz contrar, în termen de şase luni de
la data afişării şi publicării prezentei somaţii, se va
trece la judecarea cererii. Prezenta somaţie se comunică
la Consiliul Local Jibert pentru a fi afişată, urmând să
se comunice procesul verbal privind afişarea somaţiei,
se afişează aceasta la sediul Judecătoriei Rupea, la
sediul B.C.P.I. Rupea şi la uşa imobilelor în litigiu.
Emisă în temeiul încheierii civile din 2 septembrie 2015.
Având în vedere cererea formulată de reclamantul
Simion Sorin, domiciliat în Sighetu Marmaţiei, str. Iapa
nr. 23, jud. Maramureş, CNP 1820424244482, având ca
obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren
în suprafaţă de 619 mp, situat în Sighetu Marmaţiei str.

Iapa, cuprins în CF 58989 Sighetu Marmaţiei, CF vechi
1060 Iapa, nr. Top 461 Iapa, somează persoanele interesate care pot dovedi un drept sau un interes legitim să
formuleze opoziţie în termen de şase luni de la publicarea prezentei somaţii. În cazul în care, în termen de
şase luni de la emiterea publicaţiei prezentei somaţii nu
s-a formulat opoziţie, instanţa va proceda la judecarea
cererii formulate de reclamanţi. (Dosar nr.
1752/307/2015).

LICITAȚII
Primăria Comunei Stremt cu sediul în localitatea
Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba , nr. 99, tel
0258848101,fax 0258848302 organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru concesionarea de
bunuri imobile – spaţiu situat administrativ în intravilanul localităţii Stremt, în suprafata de 88,70 mp
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proprietate publică a comunei Stremt, în vederea
desfăşurării de activităţi comerciale. Data limită de
depunere a dosarelor de prezentare este 12.11.2015
ora 10.00.Licitaţia se va desfăşura în data de
12.11.2015 începând cu ora 12.00. Informaţii privind
obţinerea documentelor de participare, a cheltuielilor
suportate de către ofertanţii interesaţi precum şi alte
informaţii se pot obţine de la sediul Autorităţii
Contractante.

PIERDERI
Pierdut Certificat de Pregatire Profesionala Transport
Persoane (Atestat) pe numele Ila[ Coprian. Il declar nul.
Pierdut cartelă tahograf emisă în Spania pe numele
Bătrânu Nicolae Traian (cu număr permis
BATRI810101N99YN 32). Se declară nulă.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Baciu Ion – Tigveni, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren în suprafață de 0,57 ha livezi,
punctul Spinete, 7.650 lei; Teren în suprafață de 0,15 ha livezi, punctul Ghionoaia,
1.950 lei; Teren în suprafață de 0,45 ha pomi, punctul Peste Vale, 4.650 lei; Teren în
suprafață de 0,50 ha arabil, punctul Draghicioaia, 4.950 lei; Teren - livezi pomi și
fânețe în suprafață de 7500 mp, 12.450 lei; Teren - livezi pomi în suprafață de 27000
mp, 35.775 lei; Teren în suprafață de 0,44 ha arabil, punctul Ghionoaia, 4.275 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în
ziua de 23/11/2015. Licitația va avea loc în data de 24/11/2015, ora 11:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile
sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Nica Vasile - Valea Danului, după cum
urmează: Denumire: Autoturism marca Skoda Fabia, an fabricație 2005. Valoare
[Ron, fără TVA]: 9.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17/11/2015. Licitația va
avea loc în data de 18/11/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active
aparținând: SC Trommler România SRL – Timișoara, după cum urmează: Denumire:
Mașină de curbat țevi la rece model 6/24. Valoare [Ron, fără TVA]: 200.122 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11-11-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 12-11-2015, ora 14:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 1865948/2013. Nr. 7214/21.10.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 12.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bălan Carmen
Mariana, cu sediul în loc. București, sect. 4, str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap.
43, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 1865948/2013, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament 3 camere parter - nr. cadastral și
totpograﬁc nr. 558-C5-U2, în supr. de 65 mp, extras de CF 20034C1-U2-Mun.
Călărași și teren aferent în supr. de 16 mp, CF 20034 –C1-U2 – valoare 77622 lei,
ambele situate în mun. Călărași, Str. Știrbei Vodă (proiectată) nr. 3, bl. M17(V3), sc.
E, parter, ap. 2, județul Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - Banca
Românească S.A., Membră a Grupului Național Bank of Grecee; Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași – Dosar 1357/P/2011. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație:
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de:
23.10.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 269524. Nr. 17054/26.10.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 13.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru, cu
sediul în loc. Călărași, str. Bld. Republicii nr. 129, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar
de executare nr. 269524/2014 și 17054/2041, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv TVA) este: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3375 mp, tarla
9/4, parcela 14, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, CF. 21275-UAT
Dorobanțu - valoare 3.202 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - AJFP Călărași –
act administrativ 17054/09.02.2015 în dosar de executare 269524/2008 și
17054/2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 28.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 27.10.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 17.11.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bus Remus, cu
sediul în loc. Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de
executare nr. 12986/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Imobil construcție C2 în regim de P+1, în suprafață de 126 mp,
construcție C3 – anexă - 54 mp, construcție C4 – anexă - 15 mp și teren intravilan în
suprafață de 500 mp, toate situate în mun. Călărași, str. Plevna nr. 103, CF 25094 –
C1-UAT Călărași - valoare construcții 386.281 lei și valoare teren 161.448 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - Executor bancar Horatiu Margoi – Somație
nr. 1/27.09.2010 (ipotecă Bancpost SA); - Executor bancar Lumperdean Florin –
Somație 207/14.02.2011 (ipotecă Bancpost SA); - Tribunalul București secția a-II-a
penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 - sechestru asigurator conf. art. 249 - Cod de
Procedură Penală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 29.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Dumitrescu Maria – Mălureni, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan în suprafață de 2083
mp, situat în localitatea Mălureni, județul Argeș, punctul Lunca, 19.215 lei; Teren
intravilan în suprafață de 733 mp, situat în localitatea Mălureni, județul Argeș,
punctul Lunca Zărnești, 5.300 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 20/11/2015. Licitația va
avea loc în data de 23/11/2015, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

Știați că...?

Proto-Elamita este cea mai
veche scriere nedescifrată. A fost
folosită acum peste 5 milenii în
vestul Iranului. Elamita Liniară e
o altă scriere parţial descifrată,
folosită în aceeași regiune 750 de
ani mai târziu. Începând cu
secolul XIII-lea î.Hr, a urmat o
scriere cuneiformă, singura
dintre cele trei descifrată complet
până azi.

23.10 - 21.11

Dialogurile cu reprezentanții instituțiilor
financiare aduc informații utile despre sporirea veniturilor
ori despre securizarea banilor.

Săgetător

22.11 - 20.12

Susține-ți punctele
de vedere, dar ține
cont și de celălalt.
Asumă-ți responsabilități în funcție de
putințele fizice și mentale actuale.

Capricorn

21.12 - 19.01

Sănătatea e vulnerabilă, mai ales aparatul
respirator, digestiv și
ficatul. Adoptă o dietă, odihneşte-te,
ferește-te de cei ce te solicită.
Foile de varză ajută la ameliorarea durerilor de gât. Sunt necesare 2-3 frunze care se înmoaie în
apă clocotită, se pun în jurul
gâtului şi se acoperă cu un
prosop. În caz de febră, e indicat

Recomandarea zilei
şi ceaiul de scorţişoară cu miere.
La 250 ml de apă clocotită se
pune o linguriţă de pudră de scorţişoară şi două cuişoare. Se lasă
să infuzeze 20 de minute, apoi se
strecoară şi se adaugă miere şi
lămâie după gust.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Popa Nicoleta – Băiculești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață de 112 mp,
situată în localitatea Băiculești, satul Mănicești, jud. Argeș, 60.150 lei; Teren
intravilan în suprafață de 2758 mp, situat în localitatea Băiculești, satul Mănicești,
jud. Argeș, 57.600 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ conﬁrmată că încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX0032
71, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 18/11/2015. Licitația va avea loc în data de 19/11/2015,
ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează
bunurile sunt: Somație Executor Judecătoresc Iordache Vasile. Îi invităm pe toți cei
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

Horoscop
Scorpion

Vărsător

20.01 - 18.02

Pot apărea discuții
aprinse, contraziceri,
chiar critici aspre pe
teme banale. Orientează situațiile astfel
încât toți să aibă de câștigat.

Astrolog
Anca Gordin Stoica

oferit de
de
oferit
astrocafe.ro
astrocafe.ro

Pești

19.02 - 20.03

Neînțelegeri pot
apărea de la bugetul
comun. Unii doresc în
secret să suporți tu cheltuielile curente,
plata facturilor sau aprovizionarea.

Rac

22.06 - 22.07

Oprește-te azi din
iureș și schimbă rutina
pe care o urmezi
zilnic. De acum încolo abordează altfel
relațiile și situațiile din viața ta.

Berbec

21.03 - 20.04

Mulți vor dori să
discute cu tine sau să
te invite în călătorii
scurte. Ia aminte la spusele celorlalți, îți
vei lămuri necunoscutele.

Leu

23.07 - 22.08

Vorbește puțin despre
tine și planurile tale.
Există semeni cu interese ascunse sub o mască binevoitoare și
doresc să profite de tine.

Taur

21.04 - 20.05

Cheltuieli neprevăzute fie pentru îngrijirea sănătății, fie
pentru locul de muncă sau colegi, însă
poți primi bani, o primă sau cadouri.

Fecioară

23.08 - 22.09

Neplăceri pot apărea
de la veniturile pe
care le obții în urma
desfășurării activității profesionale, însă
deocamdată ai tot ce-ți trebuie.

Gemeni

21.05 - 21.06

Descoperă ce-ți
dorești cu adevărat, ai
curaj, asumă-ți și
comunică-le celorlalți. Te surprinde
faptul că primești susținerea necesară.

Balanță

23.09 - 22.10

Fii prudent și nu-ți
încărca mentalul cu
informații pe care le
înțelegi prea puțin sau deloc. Spre
seară, o lectură amuzantă te va relaxa.

Radu Cosaşu, scriitor

DE ZIUA TA
Radu Cosaşu, scriitor,
împlineşte azi 85 de ani.
Este autorul unei serii de
nuvele semiautobiografice care tratează în
registru sarcastic entuziasmul din tinereţe pentru
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ideologia comunistă. I s-a
acordat Premiul Ion
Creangă al Academiei
Române în 1975 și Premiul Uniunii Scriitorilor în
1971 şi 1989. Este cofondator al revistei de

cultură Dilema. În 2007,
a fost laureatul Uniunii
Scriitorilor, conferindu-i-se Premiul Naţional
pentru Literatură. Jur
nalul Naţional îi urează „La mulți ani!”

