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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l ERATĂ. Întrucât din motive independente de unitatea noastră, anunţul
ce trebuia postat în Monitorul Oficial
şi pe site-ul gov.ro în data de
25.01.2016 nu a fost publicat, suntem
puşi în situaţia de a relua procedura
astfel: Concursul pentru posturile
temporar vacante de consilier juridic
debutant şi bucătar în Blocul
Alimentar la Secţia exterioară Melineşti se reia: - depunerea dosarelor se
va face începând cu data de
03.02.2016 pînă în data de 09.02.2016
orele 16.00; - proba scrisă va avea loc
în data de 17.02.2016, orele 10,00,
proba interviu 22.02.2016 orele 12,00;
- restul condiţiilor rămân valabile.
l Consiliul Legislativ organizeaza in
data de 3 martie 2016 ora 10:00,
concurs pentru ocuparea pe durata
nedeterminata a unui post vacant de
secretar general al Secretariatului
Consiliului Legislativ. Candidatii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii: sa aiba studii superioare cu
diploma de licenta, sa fie absolvent al
Programului de formare specializata
pentru ocupareaunei functii publice,
corespunzatoare categoriei inaltilor
functionari publici si o vechime in
specialitatea studiilor de minim 8 ani.
Relatii suplimentare privind dosarul
de inschiere la concurs si probele
concursului vor fi afisate pe site-ul
Consiliului Legislativ la adresa www.
clr.ro sau pot fi furnizate prin telefon
la 021.414.20.33.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj organizează concurs pentru ocuparea
temporară a postului contractual de
execuţie de şofer I. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: -Nivelul studiilor: medii;
-Vechime în specialitatea studiilor:
minim 1 an; -permis de conducere
categoria B; -cunoştinţe minime de
mecanică auto; -constituie un avantaj
experienţa şi competenţele dobândite
în domeniul administrativ/achiziţii
publice; Data, ora şi locul desfăşurării
concursului: 18.02.2016, ora 10.00, la
Sediul AJOFM Cluj, str. George
Coşbuc, nr.2. Termenul limită de
depunere a dosarelor este: 12.02.2016,
ora 12.00. Relaţii suplimentare la
sediul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Cluj,
str.G.Coşbuc, nr.2, Compartimentul
Resurse Umane şi Salarizare, tel.:
0264.590.227, int. 314.
l Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează,
în data de 05 martie 2016 (proba
scrisă), concurs pentru ocuparea unui
număr de 271 functii publice specifice
de executie de inspector antifrauda la
Direcţia generală antifraudă fiscală.
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
informaţii cu privire la concurs sunt
afişate la sediul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi publicate pe
pagina de internet a Agenţiei. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
319.97.59 / 319.97.68 /int. 2018, 2492,
2026, 2011, 2059, 1342, precum şi pe
site-ul www.anaf.ro secţiunea INFO
ANAF -anunţuri-Resurse
umane-Concurs Direcţia Generală
Antifraudă Fiscală.

l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în
localitatea Ciocăneşti, str.Cantacuzino, nr.79, judeţul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-Numele funcției: Guard -un post,
conform H.G. 286/2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 29 februarie 2016, ora 10.00;

-Proba interviu în data de 01 martie
2016, ora 14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-studii generale sau medii. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Ciocăneşti, Județul Dâmbovița. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Ciocăneşti, Județul Dâmbovița, persoană de contact: Viorica
Mânzu, telefon/fax: 0245.261.336,
E-mail: primaria_ciocanesti@yahoo.
co.in
l Primăria Sectorului 6 organizează
concurs de recrutare în data de
07.03.2016, ora 10 – proba scrisă,
pentru ocuparea funcţiilor publice de
execuţie vacante de: - 1 post consilier
clasa I, grad profesional principal Serviciul Managementul Resurselor
Umane; - 1 post consilier clasa I, grad
profesional principal - Serviciul Achiziţii Publice - Direcţia Generală Investiţii; - 1 post consilier clasa I, grad
profesional superior - Serviciul
Cadastru Fond Funciar -Direcţia
Tehnică; - 1 post consilier clasa I, grad
profesional debutant - Serviciul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală; - 1
post consilier juridic clasa I, grad
profesional principal - Serviciul
Juridic şi Contencios Administrativ.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei Sectorului 6 în data de
07.03.2016, orele 10.00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării
în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Primăriei Sectorului 6 www .
primărie6.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei Sectorului 6 - Serviciul Managementul
Resurselor Umane şi la nr. de telefon
0376.204.437.
l Primăria comunei Bârnova, judeţul
Iaşi organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuție vacante de inspector, clasa I,
grad profesional asistent, în cadrul
Compartimentului Financiar
Contabil. Probele stabilite pentru
concurs: -selecţia de dosare; -probă
scrisă; -interviu; A. Condiţii de desfăşurare a concursului: -data până la
care se pot depune dosarele de
înscriere: 17.02.2016, ora 14,00; -data
şi ora organizării probei scrise:
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29.02.2016, ora 10,00; -locul organizării probei scrise- sediul Primăriei
Comunei Bârnova din Str. Nicolae
Titulescu, nr. 10, Sat Bârnova,
Comuna Bârnova, jud. Iaşi. B.
Condiţii de participare la concurs:
-Condiții generale: conform art. 54 din
Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Condiții specifice: Conform fişei
postului; studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 1 an. C. Bibliografia de
concurs- afişată la avizierul Primăriei
comunei Bârnova, judeţul Iaşi.
l Primaria Sectorului 6 organizează
concurs/examen pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, astfel:
- 1 post de inspector specialitate
gradul II, ½ normă din cadrul Serviciului Administrativ – Direcţia Economică; - 1 post de şofer gradul I din
cadrul Serviciului Administrativ –
Direcţia Economica. Concursul se
organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data de 29.02.2016 ora 10.00,
proba scrisă şi în data de 03.03.2016
ora 10, interviul. Dosarele de înscriere
se pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în
Monitorul Oficial partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art 6 din
H.G.286/2011. Data limită de depunere a dosarelor este 16.02.2016.
Condiţiile de participare şi bibliografia
se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Sector 6 www.primarie6.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Sector 6, Serviciul Managementul Resurselor Umane, persoana
de contact- secretarul comisiei de
concurs, et.1, cam. 32 sau la tel. /fax
0376.204.439.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează în
temeiul Hotărârii Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice din 23.03.2011, cu modificările
şi completările ulterioare, concursul
din perioada 26.02.2016-04.03.2016
pentru ocuparea unor posturi vacante
pe perioadă nedeterminată, repartizate de la bugetul de stat, corespunză-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Charala
Immobiliare SRL – Cateasca, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan, nr. tarla 107, parcela
611, Carte funciară nr. 80628, nr. cadastral 410/50, în suprafață
de 457 mp, 3.761 lei; Teren intravilan, nr. tarla 107, parcela 611,
Carte funciară 80627, nr. cadastral 410/49, în suprafață de 453
mp, 3.730 lei; Teren intravilan, în sup. de 457 mp, Carte funciară
80630, nr. cadastral 410/52, tarla 107, parcela 611, situat în
comuna Rătești, jud. Argeș, 2.515 lei; Teren intravilan, în sup. de
457 mp, Carte funciară 80629, nr. cadastral 410/51, tarla 107,
parcela 611, situat în comuna Rătești, jud. Argeș, 2.515 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 RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26.02.16,
ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 29.02.16, ora 11:00:00
la sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107A. 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 Orășenesc
Topoloveni, tel. 0248.666900. Data aﬁșării: 03.02.2016.

toare funcţiilor contractuale de
execuţie din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ilfov, cu acordul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
nr. 1413/27.01.2016, înregistrat în
instituţie cu nr. 1336c/28.01.2016,
după cum urmează: Serviciul
Cadastru -Biroul Fond funciar: 2
posturi cu contract individual de
muncă pe durată nedeterminată de
timp, repartizate de la bugetul de stat:
-Consilier cadastru gr.IA -1 post;
-Subinginer cadastru gr. IA -1 post.
Cerinţele posturilor: -Consilier
cadastru gr.IA: Studii de specialitate:
studii universitare cu licenţă sau
absolvite cu diplomă -specializarea
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre şi cadastru; Vechime în
specialitate minim 6 ani şi 6 luni;
Abilităţi comunicare; Cunoştinţe
operare calculator. -Subinginer
cadastru gr.IA: Studii de specialitate:
studii universitare de scurtă durată cu
diplomă de absolvire -specializarea
cadastru, topografie, măsurători
terestre şi cadastru, fotogrammetrie;
Vechime în specialitate minim 6 ani şi
6 luni; Abilităţi comunicare; Cunoştinţe operare calculator. Condiţii de
participare la concurs sunt cele prevăzute de art.3 al Regulamentului cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie sa contina
actele prevazute de art.6 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data limită de depunere a dosarelor
este de 17.02.2016, inclusiv, ora 16.00,

la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov, Serviciul
Resurse Umane şi Interogare Baze de
Date. Data, ora şi locul de desfăşurare
a concursului: Proba scrisă:
26.02.2016, ora 09.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov -şos. Kiseleff, nr. 34,
sector 1. Proba interviului poate fi
susţinută doar de către acei candidaţi
declaraţi admişi la proba scrisă. Proba
interviului: 04.03.2016, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, şos. Kiseleff, nr. 34,
sector 1, Bucureşti, ora 09.00. Date
contact: 021.224.60.85, int.126, email:
if@ancpi.ro. Pentru date suplimentare
consultaţi site-ul: OCPI Ilfov: www.
ocpilfov.ro, secţiunea „Stiri”.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Proprietate deosebită pe fundacul
Aleea Sadoveanu, zona Copou, cu o
curte generoasă în suprafață totală de
1190 mp şi un imobil cu o suprafață
utilă distribuită pe două nivele. Preț
420.000 Euro, negociabil. Relații:
0755.822335.

CITAȚII
l Se citează: Balan Ioan, Brişcaru
Eugenia, Rădeanu Alexuţa, Iosub
Geanina Mihaela, Balan Gabriel
Adrian, Birică Carmen Nicoleta,
Balan Ionuţ Daniel, în dosarul nr.
3732/193/08**, al Judecătoriei Botoşani, la 22.02.2016.
l SC Karlla & Laralex SRL, cu sediul
în Filiaşi, Bd.Racoţeanu, nr. 152, bl.
F2, sc.2, ap.20, Dolj, J16/331/2015,

CUI: 34161028, este citată la Judecătoria Filiaşi, în dosarul 985/230/2015,
în data de 17 februarie 2016, ora
09.00, complet c2, în calitate de pârât.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Vâlcea,
cheamă în judecată pe numita Traşcă
Gabilunga, domiciliată în com.
Ioneşti, sat Bucşani, jud. Vâlcea, in
calitate de intimată în dosarul civil nr.
4140/90/2015, cu termen de judecată
în data de 05.02.2016, având că obiect
înlocuire măsură de plasament aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

LICITAȚII
l Electrocentrale Bucuresti S.A.-cu
sediul în Bucuresti-Splaiul Independentei, nr.227, sector.6, organizează
sedintă de licitatie publică deschisă cu
strigare în data: 18.02.2016, ora: 14
pentru închirierea pe o perioadă de
până la-14.12.2016, a unui spatiu în
suprafată de: 284,76m.p. din incinta
CTE-Bucuresti-Vest, si a unui spatiu
în suprafată de: 179,54 m.p. din
incinta CTE-Grozavesti, pentru practicarea serviciilor de alimentatie
publică în regim de bufet-cantina.
Caietul de sarcini în valoare de: 20.lei,
inclusiv TVA se achită prin numerar
la caseria de la sediul unitatii. Orice
relatii suplimentare se pot obtine la
telefon: 021.275.11.28-zilnic, între
orele:10-14.
l SC EKO MP SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică bunurile
mobile aparţinând debitoarei Remorca Ameridac O2 / 2005 (3.559

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Băicoi. Nr. 3216/02.02.2016. Anunțul privind vânzarea. Anul 2016, Luna 02, Ziua 02. În
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, se vor vinde
prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC Casa De Styl Jon SRL, cu domiciliul ﬁscal
în localitatea Filipeștii de Pădure, str. Principală, bl. 18C, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova - autoturism
break, marka Volkwagen/ ACBXE Golf, 1,9 TDI, nr. de identiﬁcare WVWZZZ1KZ9M260192, culoare
verde, an fabricație 2009. Preț de pornire licitație 17.829 lei (fără TVA) prima licitație. - SC Servicii
Edilitare Plopeni SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Plopeni, str. B-dul. Republicii, nr. 9, bl. C17, et. P,
jud. Prahova: - tractor tuns iarba MC Culloch MI 2592RB – preț de pornire licitație 2764 lei (fără TVA)
prima licitație; - presă hidraulică salubritate – preț de pornire licitație 9698 lei (fără TVA) prima
licitație. Serban Remus Octavian cu domiciliul în Str. Alexandru Odobescu, nr. 65, Mun. Ploiești, jud.
Prahova: - imobil în suprafață de 48 mp, construită în 1936, situată în comuna Vâlcănești, nr. 505 –
preț de pornire 5310,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren intravilan
600 mp, situat în comuna Vâlcănești, Sat Vâlcănești, nr. 505 – preț de pornire 10.537,5 lei fără TVA,
reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren intravilan 2432 mp, situat în comuna Vâlcănești,
tarlaua 3 parcela 26/30/5, în punctul Baracesti – preț de pornire 19.357,5 lei fără TVA, reprezintă 75%
din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 3300 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr.
cadastral 10092, tarlaua 6 – preț de pornire 7425,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația
a –II- a; - teren extravilan 5100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 10093, tarlaua
6 – preț de pornire 11.707,5 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren
extravilan 52100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 496, nr. cadastral 10065, tarlaua 3 – preț de
pornire 126.600 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 12500
mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 502, nr. cadastral 10066, tarlaua 3 – preț de pornire 29.535,00 lei
fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna
Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, tarlaua 3 – preț de pornire 6300,00 lei fără TVA, reprezintă
75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 5600 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 472, nr.
cadastral 10050, tarlaua 3 – preț de pornire 12.855,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare,
licitația a –II- a; - teren extravilan 6400 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 466, nr. cadastral 10046,
tarlaua 3 – preț de pornire 14.585,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren
extravilan 2500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 484, nr. cadastral 10064, tarlaua 3 – preț de
pornire 5.625,00lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 2800 mp,
situat în comuna Vâlcănești, nr. 470, nr. cadastral 10048, tarlaua 3 – preț de pornire 6.300,00 lei fără
TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 6635 mp, situat în comuna
Vâlcănești, nr. 468, nr. cadastral 10047, tarlaua 3 – preț de pornire 15.225,00 lei fără TVA, reprezintă
75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 448, nr.
cadastral 10037, tarlaua 3 – preț de pornire 6.300 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a
–II- a; - teren extravilan 3750 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 454, nr. cadastral 10042, tarlaua 3
– preț de pornire 8.610,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan
2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 538, nr. cadastral 10088, tarlaua 3 – preț de pornire
6.300,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 5000 mp, situat
în comuna Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 10063, tarlaua 3 – preț de pornire 11.475,00 lei fără TVA,
reprezintă 75% din valoare, licitația a –II- a; - teren extravilan 87823 mp, situat în comuna Vâlcănești,
nr. 488, nr. cadastral 166, tarlaua 3 – preț de pornire 217.365,00 lei fără TVA, reprezintă 75% din
valoare, licitația a –II- a. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 17.02.2016, ora 16:30.
Licitația va avea loc în data de 18.02.2016, la orele 10.00 – 11.30, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr.
75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: nr.
3215/02.02.2016, 4329/02.02.2016, 3222/02.02.2016 pot ﬁ consultate la sediul organului ﬁscal,
primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va ﬁ
publicat pe site de pe data de 03.02.2016, până pe data de 17.02.2016, inclusiv.
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lei), Lexus GS450H hibrid / 2007
(36.121 lei), Chevrolet Spark EURO 4
/ 2006 (818,50 lei) se vinde împreună
cu alt Chevrolet Spark EURO 4 / 2006
(1.916 lei), Daewoo Matiz EURO 4 /
2007 (3.007 lei), Daewoo Matiz EURO
4 / 2008 (2.734 lei). Licitaţia va avea
loc în fiecare zi de marţi începând cu
data de 09.02.2016, ora 14/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800.
l Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile imobile absolut
indispensabile exploatării, 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 8 Februarie 2016, de la ora 10:00,
la sediul lichidatorului judiciar. În
condițiile în care licitația publică din
data de 8 Februarie 2016 nu se va
finaliza cu adjudecare, următoarele 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 nelucrătoare, licitația se va
organiza în ziua de luni a următoarei
săptămâni din aceeaşi lună.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Matusoiu
Ion - Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: Denumire: Teren
intravilan în sup. 1771 mp, CF nr. 80414 Bogați, jud. Argeș.
Valoare [Ron, fără TVA]: 22.035 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
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură
Fiscală, până în ziua de 17.02.16, ora 14:00. Licitația va avea loc
în data de 18.02.16, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni,
Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează
bunurile sunt: SC Credit House SRL; DGFP Argeș - AFP Leordeni. 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 S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș, tel. 0248.666900. Data aﬁșării: 03.02.2016.

l Primăria comunei Victoria, județul
Iaşi, organizează în data de
02.03.2016, orele 10,00, la sediul din
satul Victoria, comuna Victoria,
județul Iaşi, licitație publică deschisă,
pentru concesionarea pe o perioadă de
49 ani a unui teren în suprafață de
30.000 mp, carte funciară nr. 63413,
situat în intravilanul satul Sculeni,
comuna Victoria, judeţul Iaşi, cu destinaţia activități economice - producţie
şi depozitare. Nivelul minim al redevenţei care reprezintă şi preţul de
pornire al licitatiei este de 0,330 lei/
mp/an. Pasul de licitare (suma fixa in
bani care reprezintă minimum
supralicitării) va fi de 0,010 lei/mp/an.
Ofertele trebuiesc depuse până cel
târziu 01.03.2016, orele 14:00 la sediul
Primăriei comunei Victoria – Compartimentul Juridic, Contencios, Achiziții, iar data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 25.02.2016, orele
14:00. Relaţii privind licitația, amplasamentul şi caietul de sarcini se pot
obține de la sediul Primăriei Victoria,
satul Victoria, comuna Victoria, cod
707580, telefon/fax 0232/295120,
e-mail: primariavictoria@yahoo.com,
începand cu data 04.02.2016.
l Anunţul privind organizarea licitaţiei principale de vânzare de masă
lemnoasă pe picior. Organizatorul
licitaţiei: Primăria oraşului Solca,
oraşul Solca, str. Tomşa Vodă, nr. 8A,
judeţul Suceava, tel./fax 0230477215,
e-mail primariei@solca.ro; Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 19.02.2016, ora
09.00; Locul desfăşurării licitaţiei:
Sediul Primăriei oraşului Solca,
judeţul Suceava; Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare; Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015; Data şi ora organizării
preselecţiei: 11.02.2016 ora 14.00;
Data şi ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru prese-

lecţie şi înscrierea la licitaţie:
10.02.2016, ora 13.00; Lista partizilor
care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.
ocoalederegim.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 438 m3,din care pe natură de
produse: — produse accidentale: 438
(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe de
specii: — răşinoase:438 (m3); Masa
lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.
Pentru masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după încheierea
licitaţiei se va organiza o noua licitaţie
în condiţiile prevăzute de HG
924/2015. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de:
04.02.2016. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei sau la sediul
Ocolului Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, telefon
0230311059. Organizator, Primăria
oraşului Solca, judetul Suceava
l Subscrisa SC Forest Crist SRL – in
faliment, cu sediul în Reşița, str. Feroviarului, nr. 8A, ap.2, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul
Comerţului J11/232/2000, CUI
13298228, vă face cunoscut faptul că
în data de 16.02.2016 ora 11 va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din
Reşița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile
aparţinând debitoarei: Bunuri mobile:
-Autoturism IMS M461 la preţul de
500 euro+TVA reprezentând 100%
din preţul de evaluare; -Utilaj Forestier IFRON la preţul de 2.400 euro
+TVA reprezentând 100% din preţul
de evaluare; -Linie de prelucrare
primară a lemnului (Gater tip banzic
LINDNER, Circular de despicat,
Circular de retezat, Electropalan 2 to.
SOWITSCH, Instalație de exhaustare

(motor şi ventilator), Cazan aburire
(cazan de preîncălzire apă şi bazin
apă) la preţul de 3.560 euro +TVA,
reprezentând 100% din preţul de
evaluare. În cazul în care bunurile
scoase la licitație nu se vând la data
stabilită următoarele licitații vor avea
loc în data de: 01.03.2016, 15.03.2016,
29.03.2016 ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelaşi preț. Caietul
de sarcini se poate achiziționa de la
sediul lichidatorului judiciar la prețul
de 300 lei pentru echipamente, 200 lei
pentru mijlocul de transport.
Înscrierea la licitaţie şi achiziționarea
caietului de sarcini se poate face în
fiecare zi de luni până vineri cu
excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este
de 10% din prețul de pornire al licitației. Prezenta constituie somație
pentru toți cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor scose la licitație, sunt obligați să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare. Informații suplimentare se pot obține la telefon
0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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l S.C. Ultimate Best Production
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str.
Emil Racoviţă nr.22, bl.R23, sc.A,
et.6, ap. 26, Sector 4, înmatriculată la
R.C. sub nr. J40/11099/2011, C.U.I.
29107081, declară pierdut certificat
constatator de sediu social din data
de 15.09.2011. Se declară nul.
l Declar pierdut (nul) atestat
persoană desemnată nr.AMMI 43030
eliberat de A.R.R. pe numele Oancea
Elena.
l Balint Ciprian- Octavian, ÎI, cu
sediul în Bucureşti, sector 6, Aleea
Zorelelor, nr.4, bl.M13, sc.1, et.6, ap.
40, cu F40/386/2014, C.U.I.
32742202, pierdut certificat de înregistrare şi certificate constatatoare
pentru sediul social şi pentru activităţi la terţi nr. 38640/03.02.2014. Le
declar nule.

l Pierdut atestat taxi pe numele
Constantin Anghel. Îl declar nul.

l Lucian Mitrea Management
S.R.L., cu sediul în Oraş Pantelimon,
str. Cernica, nr. 75-4, camera nr.2,
tarlaua 75, parcela 762/10, jud. Ilfov
cu J23/1357/2013, C.U.I. 31601159,
pierdut certificat constatator pentru
punctul de lucru situat în Bucureşti,
sector 2, str. Dr. Russel, nr.22, C1locuință parter, camera nr. 1.

l Mangalia, pierdut contract de
vanzare- cumparare nr. 5776 din
16.03.1993

l Declar pierdută (nulă) legitimaţie
de seniori Primăria Sectorului III, pe
numele Radu Alexandru.

l Pierdut Adeverinţă achitare integrală Contract nr.16545, pe numele
Dobrovie Iacob. Declar nulă.

l S.C. REMEDIAVERT S.R.L., CU
SEDIUL SOCIAL ÎN ILFOV, SAT
BĂLTENI, COMUNA PERIŞ, STR.
B Ă LT E N I N R . 5 , C A M . 2 ,
J23/782/26.03.2012, AVÂND CUI
RO29970014 DECLAR PIERDUT
ŞI NUL CERTIFICAT CONSTATATOR DE LA PUNCTUL DE
LUCRU:-SAT BLEJOI, COMUNA
BLEJOI, NUMĂRUL 1200, ÎN
CADRUL GALERIEI COMERCIALE DIN CENTRUL COMERCIAL, JUDEŢ PRAHOVA

PIERDERI

l Pierdut Titlu de proprietate
nr.19044/1/21.09.1999, pe numele
Mircea Bădoiu Sempronius Petru.
l Pierdut Contract vânzare-cumpărare nr.4227/1/1991 şi Proces verbal
predare primire locuinţă 4227/1/1991,
pe numele Gheorghe Ion şi Gheorghe
Eugenia. Le declar nule.
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