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OFERTE SERVICIU
l Angajez bonă  internă, pentru copii 
de 3, 6, respectiv 2 ani. Ofer carte de 
muncă, salariu 1500 ron/net, cazare şi 
masă gratuită. Doamnă răbdătoare, 
serioasă, 30-45 ani. Se primesc cv-uri 
cu fotografie la adresa: Strada Ulie-
rului, nr. 9, Ploieşti Prahova. Detalii la 
nr de telefon 0244.522.387

l Consiliul Legislativ organizează în 
data de 29 februarie 2016 ora 10:00, 
concurs pentru ocuparea pe durata 
nedeterminată a unui post vacant de 
şofer I-personal contractual în cadrul 
Secretariatului Consiliului Legislativ – 
Serviciul tehnic administrativ. Candi-
daţii  trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii medii, cel 
puţin 5 ani experienţă în profesia de 
conducător auto şi permis de condu-
cere categoriile B şi C. Relaţii supli-
mentare privind dosarul de înscriere la 
concurs şi probele concursului vor fi 
afişate pe site-ul Consiliului Legislativ 
la adresa www.clr.ro sau pot fi furni-
zate prin telefon la 021.414.20.33.

l Consiliul Legislativ organizează în 
data de 26 februarie 2016 ora 10:00, 
concurs pentru ocuparea pe durata 
nedeterminată a unui post vacant de 
bufetier-personal contractual în cadrul 
Secretariatului Consiliului Legislativ – 
Serviciul tehnic administrativ. Candi-
daţii  trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii medii, cel 
puţin 5 ani experienţă în alimentaţia 
publică. Relaţii suplimentare privind 
concursul, tematica şi bibliografia vor 
fi afişate pe site-ul Consiliului Legis-
lativ la adresa www.clr.ro sau pot fi 
furnizate prin telefon la 021.414.20.33

l D.S.V.S.A. Vâlcea organizează în 
data de 19.02.2016, ora 10.00 (proba 
scrisă), concurs pentru încadrarea, în 
regim contractual, pe durată determi-
nată, a unui post de casier -magazi-
oner.  Condiți i  de participare: 
-Absolvent de şcoală generală sau o 
şcoală echivalentă; -Vârsta minimă de 
21 ani. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun, la Compartimentul Juridic şi 
Resurse Umane din cadrul instituției, 
până cel târziu la data de 11.02.2016, 
ora 14.00 şi vor conţine documentele 
menţ ionate  la  ar t .6  d in  HG 
nr.286/2011. Pentru relaţii suplimen-
tare candidaţii se pot adresa Compar-
timentului Resurse Umane, de unde se 
poate procura bibliografia de concurs. 
Persoană de contact: cons.jur.Patrut 
Elena. Telefon: 0350.409.951 sau 
0250.713.819.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică 
Iaşi  - IFT Iaşi, cu sediul în municipiul 
Iaşi, B-dul Mangeron, nr. 47, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post de Cercetător Ştiinţific gradul I, în 
domeniul Fizică, specialitatea “Apli-
cații originale de analiză a imaginilor 
în fizică, biofizică şi medicină”. Condi-
ţiile de participare la concurs sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 319/2003 
privind Statutul personalului de cerce-
tare–dezvoltare şi de Ordinul MECTS 
nr. 6560/ 20.12.2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariției anunţului, la 
Compartimentul Resurse Umane al 
INCDFT – IFT Iaşi. De asemenea, 
dosarele de concurs se vor trimite şi la 
adresa: info@phys-iasi.ro. Regula-
mentul de concurs poate fi consultat la 
adresa: http://www.phys-iasi.ro/eu/
careers.Informații suplimentare se pot 
obține de la Compartimentul Resurse 
Umane al institutului, tel: 0232 430680 
(int. 216).

l Având în vedere prevederile Legii 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici şi  H.G. 611/2008, 
Direcţia Regională de Statistică a 

Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii de execuţie vacante: -3 posturi 
de inspector debutant la Comparti-
mentul INSPIRE. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti, în data de 07.03.2016 
orele10,00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la examen trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele 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. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti şi 
la numărul de telefon 0213.13.20.81.

l Primăria comunei Cernica, judeţul 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de şofer (catego-
riile B, C, D) -Serviciul Public de 
Administrare a Domeniului Public şi 
Privat al comunei Cernica din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Cernica, judeţul Ilfov. 
Concursul se organizează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, judeţul 
Ilfov, în data de 29 februarie 2016, la 
ora 11.00- proba scrisă şi 2 martie 2016  
-interviul şi proba practică. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea 
a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţ Ilfov. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul Primă-
riei comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Cernica, 
judeţ Ilfov şi la nr. de telefon 
(021)369.53.08.

l Primăria comunei Cernica, judeţul 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie vacantă de şofer (categoriile 
B, C)- Serviciul Public de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al 
comunei Cernica din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei 
Cernica, judeţul Ilfov. Concursul se 
organizează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţul Ilfov, în data de 29 
februarie 2016, la ora 11.00- proba 
scrisă şi 2 martie 2016 -interviul şi 
proba practică. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, judeţ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţ Ilfov. Relaţii suplimen-
tare se  pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţ Ilfov şi la nr. de 
telefon (021)369.53.08.

l Primarul comunei Ariceştii Rahti-
vani, cu sediul în comuna Ariceştii 
Rahtivani, nr. 75, jud. Prahova, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
funcţia publica vacantă de Inspector, 
clasa I, grad profesional Asistent, 
funcţie publică de execuţie in cadrul 
Biroului Buget-Finante şi Investiţii. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: 
Proba scrisă si Interviul. a) Conditiile 
de desfăşurare a concursului sunt 
următoarele: 1. Data pana la care se 
pot depune dosarele de înscriere, este 
15.02.2016; 2. Data, ora si locul de 
desfăşurare a probei scrise, sunt: 
01.03.2016, ora-10.00, sediul Primăriei; 
3. Data, ora si locul de desfăşurare a 
interviului sunt: 04.03.2016, ora-10.00, 
sediul Primăriei; b) Conditiile de parti-
cipare la concurs: b.1 Conditiile gene-
rale,sunt cele prevăzute la art. 54 din 
Legea nr. 188/1999, republicată, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările si completările ulteri-
oare. b.2 Condiţii specifice -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
Ştiinţe economice. -vechime in specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice minim 1 an; Biblio-
grafia pentru concurs si alte informaţii 
in legătură cu dosarul de concurs, se 
găsesc pe site-ul Primăriei -www.
comunaaricestiirahtivani.ro Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Ariceştii Rahtivani, de la 
Secretarul comunei, sau la telefon nr. 
0244.380.068.

l Primarul comunei Ariceştii Rahti-
vani, cu sediul în comuna Ariceştii 
Rahtivani, nr. 75, jud. Prahova, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
funcţia publică vacantă de Inspector, 
clasa I, grad profesional Asistent, 
funcţie publică de execuţie în cadrul 
Compartimentului Achiziţii Publice. 
Probele stabilite pentru concurs sunt: 
Proba scrisă şi Interviul. a) Condiţiile de 
desfăşurare a concursului sunt următoa-
rele: 1. Data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere, este 15.02.2016; 2. 
Data, ora si locul de desfăşurare a 
probei scrise, sunt: 01. 03. 2016, ora 
13.00, sediul Primăriei; 3. Data, ora si 
locul de desfăşurare a interviului sunt: 
04.03.2016, ora 13.00, sediul Primăriei; 
b) Condiţiile de participare la concurs: 
b.1 Condiţiile generale,sunt cele prevă-
zute la art. 54 din Legea nr.188/1999, 
republicată, privind Statutul funcţiona-
rilor publici, cu modificările si completă-
rile ulterioare. b.2  Condiţii specifice 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lunga durata, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă într-unul din 
domeniile: Ştiinţe juridice, Adminis-
traţie publică sau Ştiinţe economice. 
-vechime în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice minim 1 
an; Bibliografia pentru concurs şi alte 
informaţii în legătură cu dosarul de 
concurs, se găsesc pe site-ul Primăriei - 
www.comunaaricestiirahtivani.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Ariceştii Rahtivani, de 
la Secretarul comunei, sau la telefon nr. 
0244.380.068.

l Primarul comunei Ariceştii Rahti-
vani, cu sediul în comuna Ariceştii 

Rahtivani, nr. 75, jud. Prahova, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
funcţia publică vacantă de Referent, 
clasa a-III-a, grad profesional Supe-
rior, funcţie publică de execuţie în 
cadrul Compartimentului Registru 
Agricol şi Cadastru funciar. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: Proba 
scrisă şi Interviul. a) Condiţiile de 
desfăşurare a concursului sunt urmă-
toarele: 1. Data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere, este 
15.02.2016; 2. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a probei scrise, sunt: 
07.03.2016, ora-10.00, sediul Primăriei; 
3. Data, ora şi locul de desfăşurare a 
interviului sunt: 10.03.2016, ora 10.00, 
sediul Primăriei; b)Condiţiile de parti-
cipare la concurs: b.1 Condiţiile gene-
rale,sunt cele prevăzute la art.54 din 
Legea nr. 188/1999, republicată, 
privind Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările si completările ulteri-
oare. b.2 Condiţii specifice -studii 
medii -liceul, absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minim 9 ani; Bibliografia 
pentru concurs şi alte informaţii în 
legătură cu dosarul de concurs, se 
găsesc pe site-ul Primăriei -www.
comunaaricestiirahtivani.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Ariceştii Rahtivani, de la 
Secretarul comunei, sau la telefon nr. 
0244.380,068.

l Primarul comunei Ariceştii Rahti-
vani, cu sediul în comuna Ariceştii 
Rahtivani, nr. 75, jud. Prahova, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
funcţia publică vacantă de Inspector, 
cls.I, grad profesional Principal în 
cadrul Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor 
Ariceştii Rahtivani. Probele stabilite 
pentru concurs sunt: Proba scrisă şi 
Interviul. a) Condiţiile de desfăşurare 
a concursului sunt următoarele: 1. 
Data până la care se pot depune dosa-
rele de înscriere, este 15.02.2016; 2. 
Data, ora si locul de desfăşurare a 
probei scrise, sunt: 07.03.2016, 
ora-13.00, sediul Primăriei; 3. Data, 
ora si locul de desfăşurare a interviului 
sunt: 10.03.2016, ora-13.00, sediul 
Primăriei; b) Condiţiile de participare 
la concurs: b.1 Condiţii generale sunt 
cele prevăzute la art. 54 din Legea 
nr.188/1999, republicata, privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările si completările ulterioare. 
b.2 Condiţii specifice -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă într-unul din dome-
niile: Ştiinţe juridice, Administraţie 
publică sau Ştiinţe economice. 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice 
minim 5 ani; Bibliografia pentru 
concurs şi alte informaţii în legătură 
cu dosarul de concurs, se găsesc pe 
site-ul Primăriei -www.comunaarices-
tiirahtivani.ro Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Ariceştii 
Rahtivani, de la Secretarul comunei, 
sau la telefon nr. 0244.380.068.

ERATĂ
l Pentru terenul în suprafață de 
30.000 mp, carte funciară nr. 63413, 
situat în intravilanul satul Sculeni, 
nivelul minim al redevenţei care repre-
zintă şi preţul de pornire al licitatiei 
este 0,640 lei/mp/an.

CITAȚII
l Numitul Frîncu Marian este chemat 
în data de 24.02.2016, ora 9.00 la Jude-
că tor ia  Buzau ,  în  dosar  nr. 
5955/200/2014, având ca obiect 
pretenții.

l Subsemnata Nicorici Evelina 
Corina, în calitate de reclamant, chem 
în judecată pe numitul Nicorici 
Dumitru, cu ultimul domiciliu în 
Chisineu Cris str. Bucegi nr. 12 jud. 
Arad, pentru termenul de 02.03.2016, 
în dosarul nr. 1492/210/2015 a Judecă-
toriei Chisineu Cris sala 3 de la ora 
9.00, într-un proces având ca obiect 

divorţ, stabilire domiciliu minor Nico-
rici Cătălin născut la data de 
14.12.2005 şi Nicorici Andreea născută 
la data de 22.07.2010 şi stabilire pensie 
de întreţinere pentru minori în sarcina 
pârâtului Nicorici Dumitru.

l SC Termo Glas Security SRL, cu 
sediul social în Mun. Iaşi, Bvd. Ştefan 
cel Mare şi Sfânt, nr. 15A, jud. Iaşi, 
înregistrată la ORC Iaşi sub nr. 
J22/1451/2008, având CUI RO 
23848140, este citata la Tribunalul Iasi, 
camera S.V.-et IV,Complet civ CM 7, 
in data de 02.03.2016, ora 9.00, in cali-
tate de parata, in proces cu Chelariu 
Gheorghe, dosar nr. 2208/99/2015, 
pentru fond – drepturi banesti.

l Numita Badic Maria,  cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Rusenii 
Vechi,comuna Holboca, judetul Iasi, 
este citată  la Judecatoria Iasi  camera 
Sala 4, în ziua de 22.02.2016, 
Completul C28, ora 08:30, in calitate 
de Pârât, în proces cu Chelariu Marius 
în calitate de Reclamant,având ca 
obiect  acţiune în constatare încetare 
drept de uzufruct.

l Tribunalul Argeş, Dosarul nr. 
16788/280/2014 cu termen de judecată 
la 22.02.2016, petenta Radu Floarea, 
obiect deschidere proceduri de decla-
rare a morţii: Orice persoană să comu-
nice datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu dispărutul  Radu 
Alexandru Eugen, cu ultimul domi-
ciliu în comună Poiana Lacului, 
judeţul Argeş.

l Judecătoria Caracal, a pronunţat 
în Dosarul nr. 2806/207/2015, sentinţa 
civilă nr. 2487 din data de 23.11.2015 
cu următorul dispozitiv: “Admite 
acţiunea formulată de reclamanta 
S.C. Infinity S.R.L., cu sediul în 
Ploieşti, str. Targovistei, nr. 11, et. 2, 
judeţul Prahova, împotriva paratei 
Popa Cristina cu domiciliul în Str 
Principală Nr. 2, Sat /Com. Osica De 
Jos, Jud. Olt, CNP 2930119280875. 
Obligă pârâta la plata sumei de 
287.69 lei,  reprezentând contrava-
loare marfa livrată şi neachitata, 
494.51 lei, reprezentând penalităţile 
de întârziere. Obliga pârâta la plata 
sumei de de 62.48 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată către recla-
mantă. Cu apel, în termen de 30 zile 
de la comunicare. Dată în camera de 
consiliu şi pronunţată în şedinţa 
publică azi 23.11.2015, la sediul Jude-
cătoriei Caracal.

DIVERSE
l Asociația Română Pentru Cultură, 
Educație şi Sport cu sediul în munici-
piul Bucureşti, strada Ştirbei Vodă, nr. 
156, bloc 23 B, scara B, etaj 4, ap. 13, 
Sector 1, titular al planului: ,,Planul de 
management al Sitului Natura 2000 
ROSCI0354 Platforma Cotmeana” 
anunţă publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul şedintei Comitetului Special 
Constituit din data de 18.01.2016, 
urmând ca planul/programul propus 
să fie supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Comentarii 
privind decizia etapei de încadrare se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Argeş, 
- Municipiul Piteşti, strada Egalității, 
nr. 50A, jud. Argeş sau în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea 
anunțului.

JURIDICE
l Tribunalul Argeş, Dosar civil 
nr.4094/109/2015, Sentinţa civilă nr. 
376/2015: «Admite cererea formulată 
de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială Şi Protecţia Copilului Argeş cu 
sediul în Piteşti, str. Calea Drăgăşani, 
nr.8, jud. Argeş în contradictoriu cu 
intimaţii  Alexandru Doru Gabriel, 
domiciliat în mun Curtea de Argeş, str. 
Buşaga, nr. 29, jud. Argeş, Costache 
Florentina, domiciliata în mun Piteşti, 
str Mihai Manolescu, nr. 22, Ştefan 
Mihaela, domiciliată în com Valea 
Mare Pravăţ, str Fântânea, nr. 39, 
judeţul Argeş, Centrul De Evaluare Şi 
Primire În Regim De Urgentă Piteşti, 
cu sediul în Piteşti, B-dul I.C Brătianu 
nr.62 A, jud. Argeş şi Agenţia Jude-
ţeană De Plăţi Şi Inspecţie Socială 
Argeş, cu sediul în mun Piteşti, str I.C. 
Brătianu, nr. 32, judeţ Argeş. Înlocu-
ieşte măsura plasamentului în regim 
de urgenţă pentru minoră Alexandra 
Ana Maria Rebeca, născută la data de 
12.03.2007, în mun Piteşti, jud Argeş, 
fiica lui Alexandru Doru Gabriel şi 
Costache Florentina, cu măsura de 
protecţie specială a plasamentului la 
asistentul maternal Ştefan Mihaela. 
Obliga intimata AJPIS Argeş la plata 
unei alocaţii lunare de plasament 
pentru minoră în favoarea intimatei 
Ştefan Mihaela (asistent maternal) 
începând cu data de 23.11.2015 şi până 
la încetarea  măsurii de protecţie 
specială. Drepturile şi obligaţiile părin-
teşti faţă de copil se vor exercita pe 
durata măsurii de plasament de către 
directorul DGASPC Argeş. Cu drept 
de apel în termen de 10 zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţa 
publică de la  23.11.2015

LICITAȚII
l Lichidatorul judiciar al SC Traditi-
onal Food SRL anunţa scoaterea la 
vânzare prin licitaţie publică deschisă 
a activelor din patrimoniul societăţii 
debitoare. Licitaţia va avea loc în 
fiecare zi de vineri, începând cu data 
de 05.02.2016, la orele 15:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Al. Emil Botta, nr. 4, bl. M104, sc.1, 
et.1, ap.5, sector 3. Înscrierea şi partici-
parea la licitaţie se va face conform 
regulamentului de vânzare şi a caie-
tului de sarcini. Preţul caietului de 
sarcini este de 350 lei. Printre bunurile 
scoase la licitaţie, menţionăm: auto - 
autoturism Daewoo Tico 2.282; Vitrină 
frigorifică Orizontală 4 buc 845 lei/buc; 
Subansamblu camera frigorifică 2 buc 
2.013 lei/buc; Vitrină frigorifică vertical 
3 buc 483 lei/buc; Preţurile nu conţin 
TVA. Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa lichidatorului judiciar 
la nr. de telefon: 0722.316.892 sau la 
e-mail: office@sumainsolvency.ro.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC 
Andi Center SRL, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică, în condiţiile art. 
154 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, a 
bunurilor imobile proprietatea debi-
toarei: 1. Casa cu regim de înălţime 
P+M cu suprafaţa utilă de 140 mp şi 
terenul aferent în suprafaţa totală de 
1026 mp, situate în Municipiul Rm 
Vâlcea, strada Poenari, nr 38A, 
punctul „Acasă”, judeţul Vâlcea, la 
preţul de pornire al licitaţiei, respectiv 
70.200 EURO exclusiv TVA. Şedinţele 
de licitaţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 
74/02.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244/407710, fax 
0244/593906, organizează în data de 17.02.2016, ora 12.00, 
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului – 
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a unui 
spațiu de 4 mp pentru activități de copiere la DGRFP - Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Detaliile 
privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa: 
https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160202101354_dsi%
201897.pdf.
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str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, 
parter, în zilele de 09.02.2016, 
12.02.2016 şi 15.02.2016 ora 14:00. 
Relaţii suplimentare privind imobilele 
scoase la vânzare, caietul de sarcini şi 
condiţiile de participare la licitaţie  se 
pot obţine la sediul lichidatorului sau 
l a  t e l e f o n /  f a x  0 3 5 0 4 1 4 8 8 0 ; 
0743050727, 0742307351.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC 
Rambela SRL anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică, în condiţiile art. 116 
alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a bunu-
rilor imobile proprietatea debitoarei: 
Teren în  suprafaţa de 201 mp, ce 
reprezintă cotă parte indiviză de ½ din 
terenul în suprafaţa de 402 mp şi 
construcţia casa amplasată pe acesta, 
cu regim de înălţime S+P+E, cu supra-
faţa construită la sol  de 106.1 mp, 
suprafaţa utilă de 230,32 mp, situat în 
mun. Rm. Vâlcea, str. Antim Ivireanu, 
nr. 42A, jud Vâlcea, preţ de pornire 
licitaţie: 75.677 EURO fără TVA. 
Şedinţele de licitaţie publică se organi-
zează la sediul lichidatorului din Rm. 
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, 
sc. A, parter, în zilele de 09.02.2016, 
23.02.2016, 08.03.2016, 22.03.2016, 
05.04.2016, 19.04.2016, 03.05.2016, 
17.05.2016, 31.05.2016 şi 14.06.2016 
ora 14:00. Caietul de sarcini şi orice 
informaţii se pot obţine la sediul lichi-
datorului sau la telefon 0743050727; 
0742307351, fax 0350-414.880.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC 
Două Flori SRL, anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică, în condiţiile art. 116 
alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a bunu-
rilor imobile proprietatea debitoarei: 1. 
Imobil situat în intravilanul localităţii 
Vlădeşti, punctul „Tarina”, jud. 
Vâlcea, format din teren curţi 
construcţii în suprafaţa de 388 mp şi 
clădire cu regim de înălţime P+M în 
suprafaţa desfăşurată de 222 mp, la 
preţul de pornire de 164.295 lei; 2. 
Imobil situat în intravilanul localităţii 
Vlădeşti, punctul „Ţarina”, jud. 
Vâlcea, format din teren curţi 
construcţii în suprafaţa de 340 mp şi 
clădire cu regim de înălţime P+M în 
suprafaţa desfăşurată de 134 mp, la 
preţul de pornire de 113.319 lei; 3. 
Imobil situat în intravilanul localităţii 
Vlădeşti, punctul „Tarina”, jud. 
Vâlcea, format din teren curţi 
construcţii în suprafaţa de 529 mp şi 
clădire cu regim de înălţime P+M în 
suprafaţa desfăşurată de 134 mp, la 
preţul de pornire de 123.417 lei; 4. 
Imobil situat în intravilanul localităţii 
Vlădeşti, punctul „Tarina”, jud. 
Vâlcea, format din teren curţi 
construcţii în suprafaţa de 471 mp şi 
clădire cu regim de înălţime P+M în 
suprafaţa desfăşurată de 132 mp, la 
preţul de pornire de 118.604 lei; 5. 
Imobil situat în intravilanul localităţii 
Vlădeşti, punctul „Tarina”, jud. 
Vâlcea, format din teren curţi 

construcţii în suprafaţa de 400 mp şi 
clădire cu regim de înălţime P+M în 
suprafaţa desfăşurată de 132 mp, la 
preţul de pornire de 115.279 lei; Şedin-
ţele de licitaţie publică se organizează 
la sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, 
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, 
parter, în zilele de 09.02.2016, 
23.02.2016, 08.03.2016, 22.03.2016 , 
05.04.2016 şi 19.04.2016 ora 14:00. 
Relaţii suplimentare privind imobilele 
scoase la vânzare, caietul de sarcini şi 
condiţiile de participare la licitaţie  se 
pot obţine la sediul lichidatorului sau 
l a  t e l e f o n /  f a x  0 3 5 0 4 1 4 8 8 0 ; 
0743050727; 0742307351.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC 
Elisabeta Turist SRL, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică, în condiţiile art. 
116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a 
bunurilor imobile proprietatea debi-
toarei: 1. imobil situat în intravilanul 
oraşului Băile Olăneşti, str. Băilor nr. 
30 (fost nr. 27), jud. Vâlcea, având nr. 
cadastral 479, înscris în C.F. nr. 35085 
provenită din conversia de pe hârtie a 
C.F. NR.337, format din teren curţi 
construcţii în suprafaţa de 499,01 mp 
şi temelie -fundatie pentru locuinţa, în 
suprafaţa de 72 mp; 2. imobilul situat 
în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, 
str. Băilor nr. 30 (fost nr. 21A), jud. 
Vâlcea, având nr. Cadastral 823, înscris 
în C.F. nr. 35016 provenită din 
conversia de pe hârtie a C.F. nr. 66, în 

suprafaţa de 1.059 mp, format din 
hotel având regim de înălţime 
D+P+3E+M, în suprafaţa construită la 
sol de 179,28 mp, în suprafaţa desfăşu-
rată de 847,01 mp şi în suprafaţa utilă 
de 724,98 mp; Bunurile se vând numai 
împreună, preţul de pornire al licitaţiei 
fiind de 269.121 Euro, fără TVA, 
plătibil în lei la cursul BNR din ziua 
licitaţiei. Şedinţele de licitaţie publică 
se organizează la sediul lichidatorului 
din Rm. Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, 
bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de 
09.02.2016, 19.02.2016 şi 29.02.2016 
ora 14:00. Relaţii suplimentare privind 
imobilele scoase la vânzare, caietul de 
sarcini şi condiţiile de participare la 
licitaţie se pot obţine la sediul lichida-
torului sau la telefon/ fax 0350414880; 
0743050727, 0742307351.

l Activ Insolv SPRL, lichidator al SC 
TUROL SRL anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică, în condiţiile art. 116 
alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a bunu-
rilor imobile şi mobile proprietatea 
debitoarei, după cum urmează: - 
CONSTRUCŢIA PENSIUNE, cu 
regim de înălţime D+P+1E+M, cu 
suprafaţa construită la sol de 305 mp, 
suprafaţa totală de 1164,65 mp, supra-
faţa utilă de 978,19 mp, situată în 
localitatea Băile Olăneşti, strada Aleea 
Muncitorilor, nr. 5, la preţul de pornire 
al licitaţiei de 1.220.804 lei.  Pensiunea 
este situată pe terenul intravilan în 
suprafaţa totală de 717 mp compus 
din 557 mp teren având categoria de 
folosinţă curţi construcţii şi 160 mp 
teren având categoria de folosinţă 
pădure, având ca proprietar pe Pralea 
Emilian şi Pralea Elena. Terenul se afla 
în executare silită şi este scos la 
vânzare de BEJ Gigoi Emil. - BUNU-
RILE MOBILE – mobilier comercial şi 
aparatură electrică comercială şi biro-
tica (paturi, mese, scaune, frigidere, 
imprimante, etc.) la preţul total de 
pornire al licitaţiei de 59.634 lei. În 
conformitate cu hotărârea adunării 
creditorilor nr. 50/22.01.2016, toate 
bunurile scoase la licitaţie se vând în 
bloc, terenul pe care se afla amplasată 
construcţia urmând a fi achiziţionat 
separat în cadrul procedurii de execu-
tare a BEJ Gigoi Emil. Şedinţele de 
licitaţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, 
str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, 
parter, în zilele de 09.02.2016, 
08.03.2016, 05.04.2016, 03.05.2016 ora 
14:00. Caietul de sarcini şi orice infor-
maţii se pot obţine la sediul lichidato-
rului sau la telefon 0743050727; 
0742307351, fax 0350414880.

l Anunţ. S.C. Ploieşti Industrial Parc 
S.A., cu sediul social în municipiul 
Ploieşti, judeţul Prahova, Str. Sferei, nr. 
1, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J29/20/2002, CIF 
RO14380546, având ca obiect prin-

cipal de activitate -Activităţi ale orga-
nizaţiilor economice şi patronale 
conform cod CAEN 9411, capitalul 
social subscris şi vărsat integral de 
unicul acţionar Consiliul Judeţean 
Prahova este de 15.374.510 lei, divizat 
în 1.537.451 acţiuni nominative, având 
o valoare nominală de 10 lei fiecare, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare în conformitate cu prevede-
rile OUG 88/1997, privind privatizarea 
societăţilor comerciale cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi 
Normele de aplicare a acestei ordo-
nanţe, aprobate prin HG 577/2002, 
terenul în suprafaţa de 450.000 mp, 
situat în comuna Ciorani, sat Cioranii 
de Jos, judeţul Prahova. Caietul de 
sarcini poate fi achiziţionat de la sediul 
societăţii, la preţul de 2.500 lei fără 
TVA. Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 1 Euro/mp fără TVA. Dosarul de 
participare la licitaţie se va depune 
până cel târziu dată de 19.02.2016, 
ora-13.30, la sediul societăţii. Ofertele 
se deschid în data de 22.02.2016, 
ora-10.00, iar licitaţia cu ofertanţii 
calificaţi va avea loc la ora-11.30, din 
aceeaşi dată. Relaţii suplimentare se 
pot  obţ ine  la  nr.  de  te le fon 
0244/434028, persoane de contact 
Emilia Gavrilă şi Leonardo Puiu 
Denis.

l Direcţia Silvică Galaţi cu sediul în 
Galaţi, str. Ştiinţei, nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, e-mail 
office@galati.rosilva.ro , organizează 
pe data de 16 februarie 2016, orele 
10.00, la sediul Direcţiei Silvice Galaţi 
din Galaţi, Str. Ştiinţei, nr. 95, licitaţie 
intermediară pentru vânzarea de masă 
lemnoasa pe picior din producţia 
anului 2016. Tipul licitaţiei este 
publică, cu strigare. Licitaţia este orga-
nizată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de valori-
ficare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 
924/2015. Data şi ora organizării prese-
lecţiei este 11 februarie 2016, orele 
9.30. Data şi ora limită până la care 
poate fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie este 
10 februarie 2016, orele 16.00. Lista 
partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de strigare 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
Regiei Naţionale a Padurilor-Rom-
silva, www.rosilva.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie este de 13295 m.c., din care: - pe 
natura de produse: produse principale 
7578 m.c., accidentale I 69 m.c., din 
lucrări de conservare 357 m.c., produse 
secundare 5291 m.c. - pe specii şi grupe 
de specii:  răşinoase 309 m.c., stejari 
1129 m.c., diverse tari 5308 m.c., 
diverse moi 6549 m.c. Masa lemnoasă 
pe picior oferită spre vânzare nu 

provine din fondul forestier proprie-
tate publică a statului certificat în 
sistem FSC. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecata după încheierea 
licitaţiei se va putea adjudeca prin 
negociere, desfăşurată în ziua licitaţiei, 
la un interval de o oră de la închiderea 
şedinţei de licitaţie. Negocierea se 
desfăşoară conform prevederilor HG 
nr.924/2015, cu înscrierea prealabilă a 
operatorilor economici care îndepli-
nesc condiţiile de participare şi înregis-
trarea solicitărilor la registratură 
organizatorului în intervalul de o oră 
de la închiderea şedinţei de licitaţie. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei înce-
pând cu data 8 februarie 2016. Alte 
informaţii privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei: -Documentele 
pentru preselecţie se depun la registra-
tură organizatorului licitaţiei sau se 
pot trimite prin poştă, cu înregistrare 
până la data şi ora limita stabilită. 
-Tehnologia de exploatare a partizilor 
oferite la licitaţie este cu utilizare de 
tractoare forestiere şi atelaje. -Neîn-
cheierea contractului de vânzare-cum-
părare a masei lemnoase adjudecate în 
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, 
stabilit prin caietul de sarcini, din 
culpă exclusivă a operatorului 
economic adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei de 
contractare aferente. -Rezilierea 
contractului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate din culpă 
exclusivă a operatorului economic 
adjudecatar atrage pierderea garanţiei 
de contractare aferente, precum şi a 
dreptului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei 
contract de vânzare-cumpărare a făcut 
obiectul rezilierii.  Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei, Direcţia 
Silvică Galaţi, compartiment fond 
forestier, ing. Luca Gheorghe, telefon 
0748270902.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 
picior aferentă anului de producţie 
2016. Organizatorul licitaţiei: Ocolul 
Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în 
localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.
Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, 
e-mail: osvaleafrumoaseisb@yahoo.it. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
19.02.2016  ora 11:00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea 
Frumoasei RA cu sediul în localitatea 
Saliste, str.Baii, nr. 1. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică cu prezentarea ofer-
telor scrise în plic închis şi sigilat
Licitaţia este organizată şi se va desfă-
şura conform prevederilor Regulamen-
tului de valorificare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. DEC 
3272/02.02.2016. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 13.30, în Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri 
sechestrate aparținând debitorului Marsim Construct S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. Belșugului, nr. 9, bl. I1, sc. 1, ap. 3, cod fiscal 14934641, în dosar de executare nr. 14934641, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Buldo excavator BCKHOE New 
Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 60.261 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației 
de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26178177. Nr. DEC 
3265/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 10.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Agrotehnic Suport Dragos Voda S.R.L., cu sediul în jud. 
Călărași, loc. Calarasi, cod fiscal 26178177, în dosar de executare nr. 26168177, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combina Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie 
6112014749, valoare 236.762 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Gaj în favoarea Intesa Sanpaolo Bank România 
SA. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
03.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. DEC 
3269/02.02.2016. Anunț privind vânzarea de bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 12.00, în Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri 
sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan , tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 450, suprafață 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Călărași, valoare 4.236 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Somația nr. 2424/14.09.2012 emisă de BEJ Stoian Valentin. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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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. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. DEC 
3268/02.02.2016. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 11.30, în Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri 
sechestrate aparținând debitorului Katila S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str. 
Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, etj. 1, ap. 3, cod fiscal 23066241, în dosar de executare nr. 23066241, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitara Furgon Fiat Ducato 
JTD, an fabric. 2000, sș: ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare alb, nr. 
înmatriculare CL -03-TRT, valoare 5.391 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare 
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. DEC 
3270/02.02.2016. Anunț privind vânzarea de bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 12.30, în Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri 
sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 449, suprafață 3000 mp, situat în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare 4.236 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: - Somația nr. 2424/14.09.2012 emisă de BEJ Stoian Valentin. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr .  1 8 2 6 0 6 3 1 .  N r.  D E C 
3271/02.02.2016. Anunț privind vânzarea de bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 13.00, în Călărași, 
str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri 
sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 451, suprafață 3000 mp, situat în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare 4.236 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: - Somația nr. 2426/14.09.2012 emisă de BEJ Stoian Valentin. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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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. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 27988120. Nr. DEC 
3264/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 09.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Agrococoni S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. București, nr. 30, bl. I30, sc. A, etj. parter, cod fiscal 27988120, în dosar de executare nr. 
27988120, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia 
Solenza, an fabric. 2003, sș: UU1R5A71533355684, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. 
înmatriculare CL-03-XEB, valoare 1.672 lei, nu este în funcțiune; - Autoturism Dacia Solenza, an 
fabric. 2003, sș: UU1R5A71533355685, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare 
CL-01-ZIG, valoare 2.826 lei, în funcțiune; - Autoturism BMW 320D, an fabric. 2003, sș: 
WBAAS71000FY25682, capacitatea cilindrică 1995 cmc, 110 KW, culoare gri, nr. înmatriculare CL-01-
LMZ, valoare 3.227 lei, nu este în funcțiune (motor defect); - Autoutilitară Ford Transit 90T350, an 
fabric. 2002, sș: WFPAXXGBFA2A07107, capacitatea cilindrică 2402 cmc, 66 KW, culoare alb, nr. 
înmatriculare CL-26-PTR, valoare 12.424 lei, în funcțiune. Asupra bunurilor care fac obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
03.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26181610. Nr. DEC 
3267/02.02.2016. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a 
licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Diesel 
Integrat S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Dragoș Vodă, cod fiscal 26181610, în dosar de executare 
nr. 26181610, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și 
reparații pentru pompe Common Rail și clasice inclusiv anexe și chituri auxiliare, valoare 411.536 lei; - 
Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme de injecție inclusiv echipamente și instrumente anexe, 
valoare 69.686 lei; - Modul testare și reparare injectoare, varianta Common Rail, valoare 81.230 lei; - 
Modul testare și reparare injectoare, variante clasice, valoare 16.868 lei; - Aparatură testare și 
diagnoză sisteme de injecție diesel, varianta Common Rail, valoare 94.112 lei; - Aparatură testare și 
diagnoză sisteme de injecție Diesel, variante clasice, valoare 52.639 lei; - Echipamente auxiliare, 
valoare 26.479.Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 16643959. Nr. DEC 
3266/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 10.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Clima Term Instal S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. 
Călărași, str. Macului, bl. M8 (H12), sc. A, etj. P, ap. 3, cod fiscal 16643959, în dosar de executare nr. 
16643959, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia 1307, 
an fabric. 1998, sș: UU1D2F719W2710771, capacitatea cilindrică 1557 cmc, nr. înmatriculare CL-03-
GSR, valoare 1.773 lei; - Mașină de lipit termopane Sche�er, an fabricație 2006, valoare 3.547 lei; - 
Calculator Intel E 4300, valoare 131 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 13323771. Nr. DEC 
3263/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 17.02.2016, orele 09.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Agro Import Export S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. 
Călărași, str. Parcului, bl. K4, sc. C, ap. 3, cod fiscal 13323771, în dosar de executare nr. 13323771, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, 
an fabric. 2007, sș: UU1LSDAEH38203040, SM UD70512, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare 
alb, nr. înmatriculare CL-11-AIE, valoare 4.507 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data 03.02.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

organizării preselecţiei: 11.02.2016 
între orele 08:00– 14:00. Data şi ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: - pentru prese-
lecţie: data 10.02.2016 ora 16:30; - 
pentru licitaţie: data 19.02.2016 ora 
1000. 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 6877 m3,  din 
care pe natură de produse: - produse 
principale: 6088 (m3);   - produse 
secundare: 495 (m3);  - produse de 
igienă:192 (m3); - produse accidentale: 
102(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe 
de specii: - răşinoase: 3811 (m3); - fag: 
2145 (m3);  - stejari: 781 (m3); - diverse 
tari: 42 (m3);  - diverse moi: 98 (m3).  
Masa lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul fores-
tier proprietate publică certificata  a  
u.a.t-urilor. Masa lemnoasă pe picior 
rămasă neadjudecată după încheierea 

licitaţiei nu se poate adjudeca prin 
negociere în aceeaşi zi sau în ziua 
următoare.  Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data de: 
04.02.2016.  Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:  
1. Documentele de preselecţie, prevă-
zute de art.55, alin. 3) din H.G. 
924/2015, se depun la registratura 
OSValea Frumoasei RA sau se pot 
trimite prin posta electronică în format 
.pdf  la adresa  osvaleafrumoaseisb@
yahoo.it. 2. La licitaţie pot participa 
operatorii economici admişi de 
Comisia de  preselecţie. 3. Operatorul 
economic participant la licitaţie trebuie 
să achite separat, anterior începerii 
şedinţei de licitaţie, în contul organiza-
torului, prin instrumente bancare 
legale decontabile până la începerea 
licitaţiei sau în numerar la casieria OS 
Valea Frumoasei RA, tariful de partici-
pare la licitaţie în valoare de 150,00 lei 
precum şi o garanţie de contractare în 
cuantum de 5% din valoarea de 
pornire la licitaţie, pentru volumul de 

masă lemnoasă pe care intenţionează 
să îl cumpere, Documentele privind 
constituirea garanţiei de contractare 
precum şi a achitării tarifului de parti-
cipare la licitaţie se vor depune la 
secretariatul comisiei de licitaţie ante-
rior începerii şedinţei de licitaţie. 4. 
Neîncheierea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase adju-
decate în termenul maxim de 10 zile 
lucrătoare din culpa exclusivă a opera-
torului economic/grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei de 
contractare aferente. 5. Rezilierea 
contractului de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase adjudecate din culpa 
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adju-
decatar atrage pierderea garanţiei de 
contractare aferente, precum şi a 
dreptului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărei 
contract de vânzare-cumpărare a făcut 
obiectul rezilierii. Neîndeplinirea 
condiţiilor amintite mai sus determină 

interzicerea participării la licitaţie a 
operatorului economic.  Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
persoană de contact: Ana Mihai, 
număr de telefon: 0269553010, fax: 
0269553127.  Director, Ing. Teşa Ioan 
Ovidiu

PIERDERI
l Campion Broker declară nulă fiind 
pierdută poliţă D87497 - Omniasig. 

l Pierdut act original Certificat 
Constatator Nr.610068 din 10/12/2010 
a l  Î n t r e p r i n d e r e  f a m i -
lială Atanasiu Laura Mariana. Îl declar 
nul.

l Pierdut  Proces-verbal  d in 
10.12.1980,  pe numele Papuc 
Gheorghe şi Papuc Camelia Puia. Îl 
declar nul.

l Pierdut Contract construcţie 
nr.2058/68 pe numele Pop Mircea şi 
Pop Claudia. Îl declar nul. 

l Proces verbal predare primire locu-
inţă, pe numele Barbu Tamara şi Babu 
Ion. Declar nul.

l Pierdut Proces-verbal predare-pri-
mire locuinţă, pe numele Enăchescu 
Gheorghe. Îl declar nul.

l Declar pierdut (nul) proces verbal 
predare- primire nr. 1473, 09.06.2010 
pe numele Nedelcu Cătălina Alina 
încheiat cu D.A.F.L. Sector 6.

l S.C. Dorando Plast S.R.L. cu sediul 
în Bucureşti, Str. Cuţitul de Argint 
nr.16, Sector 4, C.U.I. 18841537, 
J40/11272/2006, declară pierdut Certi-
ficat de înregistrare.

l Declar pierdut abonament anual 
metrou seria 8172000052620 eliberat în 
baza Legii 341 de S.S.P.R. pe numele 
Trifaş Marinel.

l C.I.I. Tudor Cătălin George, în 
calitate de lichidator judiciar a debi-
toarei SC Viorozmir SRL cu sediul în 
Municipiul Bacău, B-dul Vasile 

Pârvan Nr.23, Judeţul Bacău, 
J04/276/2011, CUI 28139689, declară 
certificatul de înmatriculare şi 
statutul/anexele pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Cătălin George, în cali-
tate de lichidator judiciar a debitoarei 
SC Klaus SRL cu sediul în Municipiul 
Arad, Str. Ineului Nr. 10, Judeţul Arad, 
J02/2418/1992, CUI 3220116, declară 
certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/nule.

l C.I.I. Tudor Cătălin George, în cali-
tate de lichidator judiciar a debitoarei 
SC Turom SRL cu sediul în Municipiul 
Arad, Str. Episcopiei Nr. 25, Ap. 1, 
Judeţul Arad,   J02/531/1997, CUI 
9892817, declară certificatul de înma-
triculare şi statutul/ anexele pierdute/ 
nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto – 
ADR, nr. 064193, eliberat de ARR, pe 
numele Protesaru Ciprian Gabriel, 
din Rm Vâlcea, județul Vâlcea. Se 
declară nul.


