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OFERTE SERVICIU
l  Sc Patiseria Donke  Srl angajeaza 
Brutar. Conditii; - Studii 10 clase , 
-calificare brutar, - cunoasterea buca-
tariei sarbesti ( prajitura Burek). 
Informatii tel; 0745330061 sau CV.,la 
adresa de mail zoranmutavschi@
gmai l . com pana  la  data  de 
09.11.2016.

l Serviciul Judeţean de Dezinsecţie 
şi Ecologizare Mediu Ilfov cu sediul 
în Mogoşoaia, str. Colentina nr.1, jud. 
Ilfov organizează Concurs pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de Contabil şef, pe perioadă nedeter-
m i n a t ă ,  a p r o b a t  p r i n  H . G . 
nr.286/2011 modificat şi completat de 
H.G. nr.1027/2014, în cadrul institu-
ţiei. Candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele  condiţ i i : 
absolvent de studii superioare în 
domeniul economic cu diplomă de 
licenţă. Vechime în specialitatea 
postului: experinţă în domeniul finan-
ciar- contabil, minim 5 ani. Concursul 
se va desfăşura la sediul instituţiei în 
data de 05.12.2016 ora 10,00 proba 
scrisă. Proba interviu în data de 
06.12.2016 ora 10,00. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 21.11.2016 ora 14,00 la sediul 
S.J.D.E.M. Ilfov.
Date de contact: telefon 021/3514034.

l Primăria Tamadau Mare, judeţul 
Călăraşi, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie temporar vacantă:  referent, 
clasa III, grad profesional principal, 
compartimentul Contabilitate; proba 
scrisă: 5 decembrie 2016, ora 10.00 la 
sediul primăriei; interviul: 8 decem-
brie 2016, ora 10 la sediul primăriei.  
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de 
la data apariţiei anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la Serviciul Relaţii Publice al 
Primăriei comunei Tamadau Mare,  
Str. Principală nr. 55. Condiţiile de 
participare, bibliografia şi actele nece-
sare înscrierii la concurs sunt afişate 
la avizier.

l Primăria comunei Filipeştii de 
Tîrg, judeţul Prahova anunţă dema-
rarea procedurii de organizare a 
concursului pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere de şef serviciu 
poliţie locală: I. Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: -data, ora şi locul 
organizării fiecărei probe de concurs: 
a) selectarea dosarelor de înscriere: 17 
noiembrie 2016 la sediul Primăriei 
comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul 
Prahova; b) proba scrisă: 7 decembrie 
2016, orele 10.00 -la sediul Primăriei 
comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul 
Prahova; c) interviu: 9 decembrie 
2016, orele 10,00 -la sediul Primăriei 
comunei Filipeştii de Tîrg, judeţul 
Prahova; -data până la care se pot 
depune dosarele de înscriere: 14 
noiembrie 2016, orele 16.00; -instituţia 
publică la care se pot depune dosa-
rele- Primăria comunei Filipeştii de 
Tîrg, judeţul Prahova. II. Condiţii de 
participare la concurs: -conform art. 
54 din Legea nr. 188/1999 -Legea 
funcţionarului public modificată şi 

completată; III. A. Condiţii Speciale: 
-studii superioare juridice sau admi-
nistrative absolvite cu diploma de 
licenţă; -studii de masterat sau postu-
niversitar în domeniul administraţiei 
publice, management ori în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice; -vechime în speciali-
tatea studiilor- 2 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la numărul de telefon: 
0244/389204. Persoana de contact: 
Oprea Iuliana –inspector.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, în temeiul O.U.G. 
nr.45/2008, anunţă scoaterea la 
concurs a 2(două) funcţii publice de 
execuție vacante de consilier prin-
cipal şi consilier asistent la Direcția 
Generală Politici Agricole şi Indus-
trie Alimentară, în data de 21 noiem-
brie 2016, orele 10,00 proba scrisă. 
Interviul se va susţine într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise. Condiţii 
specifice pentru postul de consilier 
principal: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
agronomie/ horticultură; -vechime în 
specialitatea studiilor minimum 5 
ani;  Condiţii specifice pentru postul 
de consilier asistent: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ingineria produselor alimentare; 
-vechime în specialitatea studiilor 
minimum 1 an; Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs în termen de 8 
zile, de la data publicării. Biblio-
grafia, condiţiile specifice de partici-
pare precum şi actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de 
înscriere vor fi afişate la sediul insti-
tuţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, 
sector 3, Bucureşti şi vor fi publicate 
pe pagina de web www.madr.ro.

l Institutul Naţional de Endocrino-
logie „C.I.Parhon”, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Aviatorilor, nr.34-36, 
sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante, în conformitate 
cu HG 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare: -1 (un) post 
referent de specialitate, gr.I, nivel 
studii S (specializare management), 
perioadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 3 ani şi 6 luni; -1 (un) post 
referent de specialitate, nivel studii S 
(specializare management), perioadă 
nedeterminată, fără vechime în speci-
alitate. Concursul se va desfăşura la 
sediul unităţii în b-dul Aviatorilor, 
nr.34-36, conform calendarului 
următor: -25 noiembrie 2016, selecţia 
dosarelor; -29 noiembrie 2016, ora 
11.00, proba scrisă; -05 decembrie 
2016, ora 11.00, interviul. Data-limită 
pentru depunerea dosarelor la 
concurs: 21 noiembrie 2016, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: Serviciul 
RUNOS, tel.021.317.20.41, int.112, 
258.

l Ogun Trading S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Bd.Lascăr Catargiu nr. 35, 
angajează Funcţionar informaţii 
clienţi. Cerinţe obligatorii: 1.Studii 
medii (in domeniul tehnic); 2.Experi-
enţă în prezentare maşini, echipa-
mente industriale, nave şi avioane 
minim 5 ani; 3.Cunoştinţe bune de 
operare PC (Microsoft Office, internet 
Explorer etc.); Avantajele candida-
tului: Cunoaşterea altor limbi străine 
de circulaţie internaţională cum ar fi 
rusa, ucraineana; Orientare spre înde-
plinirea obiectivelor; Capacitate de 
adaptare şi asimilare rapidă, respec-
tarea termenelor limită; Fluenţă în 
vorbire şi ţinută îngrijită; Abilităţi de 
relaţionare cu clienţii; Abilităţi de 
negociere şi planificare; Aplicaţi 
CV-urile dvs. obligatoriu atât în lb.
română cât şi în lb.rusă însoţite de o 
copie a diplomei de licenţă pe adresa 
de e-mail: oguntrd@gmail.com până 
cel târziu 07 noiembrie 2016. Descri-
erea jobului: Reprezentarea în relaţiile 
cu partenerii străini.

l Comuna Mogoşoaia, cu sediul în 
şos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, com.
Mogoşoaia, jud.Ilfov, organizează 
concurs de ocupare prin recrutare, pe 
durată nedeterminată, pentru funcţia 
contractuală de conducere: şef SVSU 
în cadrul Serviciului Voluntar Situaţii 
de Urgenţă şi Autoritatea de Autori-
zare -Comuna Mogoşoaia, în data de 
19.12.2016 -proba scrisă, ora 15.00, şi 
proba interviului,  în data de 
22.12.2016, ora 15.00, la sediul institu-
ţiei. Pentru funcţia contractuală de 
conducere, candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.3 din Regulamen-
tul-cadru aprobat de HG 286/2011. 
Condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -condiţiile minime de 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare participării la concursul de 
recrutare: de 6 luni în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la registratura 
instituţiei Comuna Mogoşoaia. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
Regulamentul-cadru aprobat de HG 
286/2011. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul  ş i  pe s i te-ul  comunei 
Mogoşoaia: primaria.mogosoaia.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei Comuna Mogoşoaia 
şi la nr. de telefon: 021.351.66.92, 
persoană de contact: Huţuţui Simona 
Elena.

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, cu 
sediul în Sighetu Marmaţiei, str.
Bogdan Vodă, nr.14, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante 
de consilier juridic debutant şi consi-
lier superior din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. Data desfă-

şurării concursului: -proba scrisă în 
data de 19.12.2016, ora 10.00; -proba 
interviu în data 22.12.2016, ora 10.00. 
Condiţii de participare: Generale: 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 (r2). Specifice: -1 post de 
consilier juridic, clasa I, grad profesi-
onal debutant la Compartimentul 
Juridic: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
specialitatea juridic; -vechimea în 
specialitatea studiilor, potrivit art.57 
din Legea nr.188/1999 (r2): fără 
condiţii de vechime; -1 post consilier, 
clasa I, grad profesional superior la 
Compartimentul Salarizare, resurse 
umane: -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
specialitatea economic; -vechime în 
specialitatea studiilor, potrivit art.57 
din Legea nr.188/1999 (r2): 9 ani. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei, cam.6, în termen de 
maximum 20 de zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Relaţii 
suplimentare la nr.de telefon: 
0262.311.001, int.138.

l Primăria Comunei Cristian, strada 
I ,  n r. 1 ,  j u d . S i b i u ,  t e l e f o n : 
0269.579.101, e-mail: prim.cristian@
yahoo.com, organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii contrac-
tuale de execuţie vacante: 1.Denu-
mirea postului vacant: -inspector 
achiziţii publice (1 post), conform HG 
286/2011. 2. Condiţiile generale şi 
specifice pentru ocuparea posturilor: 
2.1.studii superioare cu diplomă de 
licenţă; 2.2. cunoştinţe de operare 
calculator Word şi Excel -bine; 2.3. 
vechimea în domeniu nu este obliga-
torie. 3. Probele stabilite pentru 
concurs: 3.1.selecţia dosarelor de 
înscriere -22 noiembrie 2016, ora 
10.00; 3.2. proba scrisă -29 noiembrie 
2016, ora 10.00; 3.3.interviul -2 
decembrie 2016, ora 10.00. 4.Condi-
ţiile de desfăşurare a concursului: 
dosarele se depun până la data de 21 
noiembrie 2016, ora 14.00. După 
această dată se va proceda la selecţia 
dosarelor de concurs. Rezultatul 
selectării dosarelor de înscriere se 
afişează de către secretarul comisiei 
de concurs, cu menţiunea admis sau 
respins, însoţită de motivul respingerii 
dosarului, la sediul autorităţii locale. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
primăriei şi pe site-ul primăriei. Rela-
ţiile suplimentare se pot obţine de la 
secretarul primăriei, d-na Topircean 
Meluzina, nr.telefon: 0269.579.101, 
int.106, şi 0755.021.874, între orele 
9.00-14.00. 

l Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe 
Marinescu”, cu sediul în localitatea 
Târnăveni, str.Dr.Victor Babeş, nr.2, 
judeţul Mureş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale vacante de: -infirmieri, 5 
posturi, pe durată nedeterminată; 
-îngrijitoare de curăţenie, 1 post, pe 
durată nedeterminată, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în data 
de 05.12.2016, ora 9.00; -proba prac-
tică în data de 12.12.2016, ora 9.00; 
-interviul în data de 12.12.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
pentru posturile de infirmieri candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii speciale: nivelul 
studiilor -absolvire a 12 clase cu 
diplomă de bacalaureat, vechimea nu 
este necesară. Pentru participarea la 
concurs pentru postul de îngrijitoare 
de curăţenie candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
speciale: nivelul studiilor -şcoală 
generală, vechimea nu este necesară. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în perioada 
08.11.2016-21.11.2016, la sediul Spita-
lului Municipal „Dr.Gh.Marinescu” 
Târnăveni. Relaţii suplimentare la 
sediul Spitalului Municipal „Dr.
Gh.Marinescu” Târnăveni, telefon: 

0265.446.161, interior: 150, fax: 
0265.446.156.

l Primăria Comunei Dumbrăviţa 
organizează, în baza prevederilor HG 
nr.611/2008, concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiei publice de execuţie 
vacante de referent de specialitate, 
clasa II, gradul profesional superior 
în cadrul Compartimentului de urba-
nism şi amenajarea teritoriului. 
Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art.54 
din Legea nr.188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcţiei publice sunt: -studii 
superioare de scurtă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
cu specializarea conductor arhitect; 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minim 9 ani. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 08.12.2016, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăviţa; -proba interviu: se va 
comunica ulterior probei scrise. Dosa-
rele de înscriere trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu, documentele prevă-
zute de art.49, alin.(1) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 şi se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial. Detalii privind 
bibliografia de concurs sunt disponi-
bile la sediul instituţiei şi pe site-ul: 
http://www.e-primarii.ro/prima-
ria-dumbravita-tm, secţiunea Stiri/
Anunturi. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei 
Dumbrăviţa -Compartimentul 
R e s u r s e  U m a n e ,  t e l e f o n : 
0371.107.409.

l Academia Română – Filiala Iaşi, 
Institutul de Informatică Teore-
tică, organizează în ziua 08.12.2016 la 
o r a  1 0 ,  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea  postului de Cercetător 
Ştiinţific gradul III, ½ normă, dome-
niul Informatică,  specialitatea  Ling-
v i s t i c a  c o m p u t a ț i o n a l ă , 
prelucrarea  limbajului natural. 
Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare. 
Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului, la sediul Institutului. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul institutului şi/sau 
de la Biroul Resurse Umane, Salari-
z a r e ,  t e l e f o n :   0 3 3 2 . 1 0 6 5 0 5 / 
0332.101115.

l Penitenciarul Bistriţa, scoate la 
concurs pentru ocupare din sursă 

externă 2 (două) posturi vacante de 
ofiţer (asistent social). Informaţii 
suplimentare cu privire la condiţiile 
generale şi specifice de participare la 
concurs, tematică, bibliografie şi 
probe de concurs, puteţi obţine la 
sediul unităţii din Bistriţa, strada 
Tărpiului, nr.22, judeţul Bistriţa-Nă-
săud, telefon 0263/238.175, de pe 
site-ul unităţii http://anp.gov.ro/web/
penitenciarul-bistrita şi de pe site-ul 
Administraţiei Naţionale a Penitenci-
arelor (www.anp.gov.ro, secţiunea 
Carieră – Concursuri din sursă 
externă – Concursuri în curs de deru-
lare.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
organizează concurs, în data de 
22.11.2016, pentru ocuparea unui 
post temporar vacant de electrician I, 
pe durată determinată, la Atelierul de 
întreţinere şi reparaţii instalaţii, 
utilaje, clădiri. Condiţii de partici-
pare: -certificat de calificare în 
meserie; -9 ani vechime în meserie. 
Concursul se organizează la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina, în data de 22.11.2016, ora 
9.00, proba scrisă, şi în data 
25.11.2016, ora 9.00, proba interviu. 
Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS, în termen de 5 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului, 
până în data de 14.11.2016, şi trebuie 
să conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bibliografia 
de concurs este afişată la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNOS sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează  concurs în data de 
29.11.2016  orele 10.00, proba scrisă şi 
în data de 02.12.2016, interviul, 
pentru ocuparea  unei funcții  
contractuale  de execuție la Aparatul 
de lucru al Consiliului Local  al Muni-
cipiului Dorohoi, respectiv:  -consilier 
juridic, debutant; principalele cerinţe  
obligatorii de participare la  concurs 
sunt:  -Să  îndeplinească  condițiile 
generale conform art. 3 al Regula-
mentului –cadru aprobat  prin HGR 
286/2011, modificată şi completată 
prin HGR  1027/2014; -studii superi-
oare de lungă durată , absolvite cu 
diploma de licență sau echivalent;  
-Facultatea  de  drept, specialitatea  
studiilor: drept; -vechime în speciali-
tatea studiilor-fără condiții de 
vechime.  Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul resurse 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. 
Ialomița organizează la sediul din bd. M. Basarab, nr. 14, etaj 6, 
camera 609, licitație publică în vederea vânzării următoarelor 
bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului: 1. 
Licitație organizată în data de 17.11.2016, ora 10.30: Imobil 
constând în teren intravilan, suprafață de 152.669 mp, teren 
extravilan suprafață 58209 mp și construcțiile edificate pe 
acestea, situat în localitatea Slobozia, județul Ialomița (complex 
Bora) prețul de pornire al licitației fiind de 18.143.282,16 (preț cu 
TVA). Pasul de licitație este de 5% din prețul de pornire al licitației; 
2. Licitație organizată în data de 17.11.2016, ora 11.30: 
Autoturism Audi A6, an fabricație 2006, preț pornire 14.735 lei; 
Autoturism Mercedes E 290 TD, an fabricație 2001, preț pornire 
5.104 lei; Autoturism Lancia, an fabricație 2002, preț pornire 
4.992 lei; Motor ambarcațiune marca Mercury 4 cp, preț pornire 
2.035 lei. Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de 
participare: conform HG 731/2007 republicată, cei interesați vor 
achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire al 
licitației în contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, 
deschis la Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de 
participare la licitație, prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea 
sus menționată, până la data de 16.11. 2016, ora 16.00, la 
registratura A.J.F.P. Ialomița. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul A.J.F.P. Ialomița - Compartimentul Valori-
ficare Bunuri, aflat la etaj 6, cam. 609, telefon 0243.237.140 - 
interior 160.
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umane,  în termen de 10 de zile lucră-
toare de la data publicării anunţului.  
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul  resurse 
umane, din cadrul Primăriei Munici-
p i u l u i  D o r o h o i  s a u  l a  t e l . 
0231/610133, interior 114.

l Primăria Comunei Vişeu de Jos, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de 
inginer -măsurători terestre şi 
cadastru -în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Vişeu de Jos, Compartiment Urba-
nism. Concursul se desfăşoară în data 
de 05 decembrie 2016, ora 11.30, 
proba scrisă, data şi ora interviului 
vor fi anunţate ulterior. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale: să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de  art.3 din 
Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011. Condiţii specifice, pe 
baza cerinţelor prevăzute în fişa 
postului, sunt: absolvent studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalent, domeniul 
inginerie, specializarea măsurători 
terestre şi cadastru. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 07 noiembrie 
2016-17 noiembrie 2016, la secretarul 
comunei Vişeu de Jos, la sediul 
Primăriei Vişeu de Jos. Dosarele de 
înscriere trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute la 
art.6 din HG nr.286/2011. Condiţiile 
de participare la concurs şi biblio-
grafia se afişează la sediul Primăriei 
Vişeu de Jos. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Vişeu de Jos, 
persoană de contact: Pop Gheorghe 
Onoriu, secretar UAT, telefon: 
0764.008.940, 0262.368.080.

l Primăria Comunei Vişeu de Jos, 
judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante, pe 
perioadă nedeterminată, de muncitor, 
în cadrul Serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare. 
Concursul se desfăşoară în data de 05 
decembrie 2016, ora 11.30, proba 
scrisă, data şi ora probei practice şi 

interviului vor fi  anunţate ulterior. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: Condiţii generale: să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător func-
ţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 
23 martie 2011. Condiţii specifice, pe 
baza cerinţelor prevăzute în fişa 
postului: Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în peri-
oada 07 noiembrie 2016-17 noiembrie 
2016, la secretarul comunei Vişeu de 
Jos, la sediul Primăriei Vişeu de Jos. 
Dosarele de înscriere trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din HG 
nr.286/2011. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei Vişeu de Jos. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei Vişeu 
de Jos, persoană de contact: Pop 
Gheorghe Onoriu, secretar UAT, 
telefon: 0764.008.940, 0262.368.080.

l Comuna Mogoşoaia, cu sediul în 
şos.Bucureşti-Târgovişte, nr.138, com.
Mogoşoaia, jud.Ilfov, organizează 
concurs de ocupare prin recrutare, pe 
durată nedeterminată, pentru urmă-
toarele funcţii publice de execuţie:  
1.consilier, clasa I, grad profesional 
asistent din cadrul Compartimen-
tului Taxe şi Impozite -Comuna 
Mogoşoaia, în data de 19.12.2016 
-proba scrisă, ora 11.00, şi proba 
interviului, în data de 22.12.2016, ora 
11.00, la sediul instituţiei; 2.expert, 
clasa I, grad profesional debutant din 
cadrul Compartimentului Dezvoltare 
şi Investiţii Publice -Comuna 
Mogoşoaia, în data de 19.12.2016 
-proba scrisă, ora 11.00, şi proba 
interviului, în data de 22.12.2016, ora 
11.00, la sediul instituţiei; 3.referent, 
clasa III, grad profesional debutant 
din cadrul Compartimentului Achi-
ziţii Publice Administrativ -Comuna 
Mogoşoaia, în data de 19.12.2016 
-proba scrisă, ora 11.00, şi proba 
interviului, în data de 22.12.2016, ora 
11.00, la sediul instituţiei. Pentru 
funcţiile publice de execuție de la 
punctele 1, 2 şi 3, candidaţii trebuie 
să îndeplinească: -condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narului public (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare; -să îndepli-
nească cerinţele specifice prevăzute 
în fişa postului: 1.pentru funcţia 

publică de execuţie de consilier, clasa 
I, grad profesional asistent din cadrul 
Compartimentului Taxe şi Impozite: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul de licenţă ştiinţe 
economice (specializarea contabili-
tate); -condiţiile minime de vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
participării la concursul de recrutare: 
de 1 an în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice; 
2.pentru funcţia publică de execuţie 
de expert, clasa I, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimen-
tului Dezvoltare şi Investiţii Publice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul de licenţă ştiinţe 
ale comunicării (specializarea comu-
nicare şi relaţii publice); -cunoştinţe 
operare PC; 3.pentru funcţia publică 
de execuţie de referent, clasa III, 
grad profesional debutant din cadrul 
Compartimentului Achiziţii Publice 
Administrativ: -studii liceale absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoştinţe operare PC. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
registratura instituţiei Comuna 
Mogoşoaia. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 49 din HG 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţio-
narilor publici,  modificată şi 
completată de HG 1173/2008. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul şi pe 
site-ul comunei Mogoşoaia: primaria.
mogosoaia.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul instituţiei 
Comuna Mogoşoaia şi la nr.de 
telefon: 021.351.66.92, persoană de 
contact: Huţuţui Simona Elena.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Cartea reaminteşte 
românilor de pretu-
tindeni şi hotarele 
strămoşilor! Tel. 
0761.674.276, 
0733.940.772

CITAȚII  
l Ion Maria este chemată în data de 
7.12.2016, ora 8,30 la Judecătoria 
Roşiori de Vede în calitate de pârât în 
dosarul nr. 2456/292/2016 având ca 
obiect sistare pensie alimentară.

l Se citează numita Toban Ionela, în 
calitate de pârâtă, în dosarul civil 
1871/236/2016, aflat pe rolul Judecă-
toriei Giurgiu, având ca obiect divorţ, 
cu termen de judecată la data de 
23.11.2016.

l Se citează Peţenchea Mona, Peţen-
chea Ioana, Ishikawa Manuela 
Simona, Prisecaru Mariana Dorina, 
Plugaru Paul, Plugaru Petru, Plugaru 
Silvia, în dosar 10889/193/2008* al 
Judecătoriei Botoşani, la 25 noiem-
brie 2016.

l Se citeaza Romjecz Elisabeta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut  in Arad, 
str. Rozelor nr.125, jud Arad pentru 
termenul de judecata din 29.11.2016, 
in dosar nr. 8028/55/2016, aflat pe 
rolul Judecatoriei Arad in proces cu 
Bejan Mircea, Ganea Daniela si 
Drimbea Daniel.

l Este citata in dosar  13601/55/2015, 
la Judecatoria Arad avand ca obiect 
revocare donatie numita Berce Ioana 
, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Pecica Str 420, Nr 31, in calitate de 
parata pentru termenul din data de 
10.11.2016.

DIVERSE  
l Prezumtivii moştenitori ai defunc-
tului Craciunescu Stefan, decedat la 
14.04.2015, cu ultimul domiciliu în 
Bd. Ghica Tei, nr. 112, sunt chemaţi 
să participe la dezbaterea succesiunii 
acestuia în data de 23.11 a.c., la ora 
13.00, la Biroul Notarului Public 
Ciudoescu Scarlat, din Bd.Aerogării, 
22, bl.3/5, ap.3, sector 1, Bucureşti. 
Neprezentarea duce la decăderea din 
drepturile succesorale şi înlăturarea 
de  la  moştenire .  Relaţ i i  la : 
021.232.34.25.

l Administratorul judiciar Dinu, 
Urse şi Asociatii SPRL notifică credi-
torii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a insolvenței prevazută 
de Legea nr.85/2014, împotriva debi-
toarei SC AGI Capital Investment 
SRL cu sediul în Nehoiu, str. 1 
Decembrie 1918, nr.3-5, județ Buzău, 
J10/573/2012, CUI-RO22109084, în 
dosarul 2227/114/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Buzău, Secția a-II-a 
Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului-   
25.11.2016, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire şi publicare în 
BPI a tabelului preliminar de creanțe- 
01.12.2016, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor- 19.01.2017. 
Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 06.12.2016. 

Pentru relații: 021.318.74.25.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Mirybudi SRL, 
CIF: 18840183, J25/353/2006, dosar 
nr. 3685/101 anul 2016-Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 14.12.2016; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 21.12.2016; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 11.01.2017. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL

SOMAȚII  
l In conformitate cu dispozitiile 
art.783 alin.(1) C. proc. civ., modificat 
prin OUG 1/2016 aducem la cunos-
tinta ca in dosarul de executare nr. 
161/2016 al Birou Executor Judecato-
resc Clinciu Gheorghe din Rimnicu 
Sarat, in baza titlului executoriu 
-Incheierea nr. 161/2016 din data de 
20.09.2016 emisa de Birou Executor 
Judecatoresc Clinciu Gheorghe s-a 
dispus infiintarea popririi asupra 
venitului net al debitorului Nitu 
Stefan, cu ultimul domiciliu cunoscut 
in Rimnicu Sarat, str. Piata Halelor, 
Bl.5, sc.A, ap.2, judetul Buzau, in 
favoarea creditorului Ion Ghiorghi, 
domiciliat in comuna Gheorgheasa, 
sat Salcioara, judetul Buzau.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii 
ROMELECTRO S.A.: Consiliul de 
administraţie al societăţii ROME-
LECTRO S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, 
sectorul 2, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/187/1991, cod 
unic de înregistrare 1557850, atribut 
fiscal RO, denumită în continuare 
“Societatea”, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii la sediul Societăţii din 
Bucureşti, sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 
1-3, etaj 4, la data de 12.12.2016, ora 
11:00, cu reconvocare în caz de nece-
sitate în data de 13.12.2016, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, ordinea de zi fiind 
următoarea: Prelungirea mandatului 
actualului Consiliu de administraţie 
al „Societăţii” până la data de 
30.04.2017, atribuţiile şi competenţele 
Consiliului rămânând cele stabilite la 

alegerea acestuia prin Hotărârea 
AGOA nr. 1/2016 din 14.04.2016. 
Sunt convocaţi să participe la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de 20.11.2016 (“Data de refe-
rinţă”). Documentele şi materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor se 
află la sediul Societăţii, la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultate şi 
completate de către aceştia, în timpul 
orelor de program, între orele 9:00–
17:00. Acţionarii pot participa la 
Adunare personal sau prin reprezen-
tanţi, în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. Procura 
specială se depune la sediul Societăţii 
conform prevederilor legale, cel mai 
târziu până la data ţinerii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. 
Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie Dl. Viorel Gafita.

l Convocator: SITI S.A., persoană 
juridică română şi societate de tip 
închis, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Făgăraş nr.25, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub 
numărul J40/3393/1991, Cod Fiscal 
1555999, reprezentată legal prin dl. 
Ioan Catona– administrator unic, în 
conformitate cu prevederile Actului 
Constitutiv şi ale Legii nr. 31/1990, 
privind societăţile comerciale, 
convoacă prin prezenta Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
SITI S.A. pentru data de 14.12.2016.
ora 12:30 la sediul societăţii din 
Strada Făgăraş nr. 25, sector 1, Bucu-
reşti. Dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul Adunării aparţine 
tuturor persoanelor înregistrate în 
Registrul Acţionarilor ţinut la sediul 
societăţii la data de 01.12.2016 consi-
derată ca fiind data de referinţă în 
sensul art. 123 (2) şi (3) din Legea 
Societăţilor. Ordinea de zi a Adunării 
cuprinde: 1. Alegerea Administrato-
rului Unic al Societăţii; 2. Diverse; 3. 
Împuternicirea domnului Ioan 
Catona, Administrator Unic, pentru 
îndeplinirea tuturor formalităţilor 
cerute de lege pentru înregistrarea, 
publicarea şi aducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate, precum şi orice 
alte documente necesare pentru înde-
plinirea formalităţilor legale. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională a persoanei 
propuse pentru funcţia de adminis-
trator unic se află la dispoziţia acţio-
narilor (la sediul  societăţii din Strada 
Făgăraş nr. 25, sector 1, Bucureşti, tel. 
0318054945 şi fax 0318057932), 
putând fi consultată şi completată de 
aceştia. Acţionarii SITI S.A. pot 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare  
nr. _. Nr. 13686 din 31.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 23. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23, luna noiembrie, orele 12.30, anul 2016, 
în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică 
(licitația I - a). următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Oproiu Carmen Silvia - fidejusor 
al SC Rexton SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, comuna Valea Lungă, 
jud. Dâmbovița: Casă de locuit în suprafață de 99 mp din BCA, acoperită cu tablă, trei camere, camera 
centralei, baie, hol, construită în anul 2012 - C.F. 70420, jud. Dâmbovița; Teren intravilan, în suprafață 
de 1745 mp, ambele situate în localitatea Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, jud. Dâmbovița, prețul de 
pornire al licitației este preț de evaluare, respectiv 110271 lei. Bunurile imobile, mai sus menționate 
sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă legală. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, 
cod fiscal 15913418 deschis la Trezoreria Municipiului Targoviște; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261, din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 07.11.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 
103372/03.11.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de Procedură, 
S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în 
vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 18.11.2016, ora 11.00: autoclav Asal 
760, preț de pornire 770 lei; densitometru Biosan Den, preț de pornire 523 lei; analizor BS 400, preț de 
pornire 53.385 lei; autoclav Asal 760, preț de pornire 1.133 lei; autoclav SD 2000, preț de pornire 883 
lei; termostat, preț de pornire 648 lei; hotă lux laminar, preț de pornire 1.119 lei; termostat, preț de 
pornire 648 lei; centrală, preț de pornire 824 lei; sistem electroforeză, preț de pornire 1.470 lei; 
sistem electroforeză, preț de pornire 1.571 lei; sistem electroforeză, preț de pornire 2.560 lei; hotă lux 
laminar V 700, preț de pornire 2.175 lei; densitometru, preț de pornire 364 lei; AMC PH - metru și 
densitometru, preț de pornire 849 lei; autoturism Ford Mondeo, an fabricație 2006, preț de pornire 
7.108 lei, proprietatea debitoarei S.C. Sanomed S.R.L. - Cornu; - în data de 21.11.2016, ora 13.00: 
teren intravilan 213 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat în localitatea Valea Doftanei, sat 
Teșila, punct „Centru”, jud. Prahova, preț de pornire 8.683 lei, proprietatea debitoarei Stanciu Ana 
Ruxandra - Ploiești, jud. Prahova; - în data de 21.11.2016, ora 14.30: spațiu comercial (încăpere cu 
destinație bar) cu terasă acoperită 66,75 mp, situat în localitatea Câmpina, str. Carol I nr. 119, jud. 
Prahova, preț de pornire 218.595 lei, proprietatea debitoarei S.C. Terasa Eric Shop S.R.L. - Cornu, jud. 
Prahova; - în data de 22.11.2016, ora 13.00: teren intravilan 6400 mp, situat în Poiana Câmpina, jud. 
Prahova, preț de pornire 197.611 lei, proprietatea debitoarei S.C. Corydob Peco Serv S.R.L. - Poiana 
Câmpina, jud. Prahova; - în data de 23.11.2016, ora 13.00: teren intravilan 618 mp din care curți 
construcții 387 mp și arabil 231 mp, situat în localitatea Cornu, Cornu de Jos, str. Malul Prahovei F.N., 
jud. Prahova, preț de pornire 85.586 lei, proprietatea debitorului Oprea Gabriel - Cornu, jud. Prahova; 
- în data de 23.11.2016, ora 14.30: teren extravilan 1370 mp, situat în localitatea Breaza, str. 
Prundului nr.4, jud. Prahova, preț de pornire 29.865 lei, proprietatea debitorului Enescu Gheorghe - 
Breaza, jud. Prahova. Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi 
consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010; 0244.376011, persoana de contact dl. Pavel 
Gheorghe.
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participa la Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor SITI S.A., 
personal sau prin intermediul unui 
reprezentant, în baza unei procuri 
speciale, conform legii. Procurile 
speciale completate şi semnate, în 
original, vor fi depuse în strada din 
Strada Făgăraş nr. 25, sector 1, Bucu-
reşti. În situaţia neîndeplinirii condiţi-
ilor legale şi statutare de cvorum la 
prima convocare, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SITI SA este 
convocată pentru data de 15.12.2016 
ora 12:30 cu mentinerea ordinii de zi 
şi a locului de desfăşurare.

LICITAȚII  
l Primăria comunei Aştileu anunţă 
organizarea licitaţiei publice privind: 
Atribuirea contractului de concesiune 
a imobilului înscris în CF nr. 50122 
Aştileu C1 U2, având destinaţia de 
cabinet medical uman, aparţinând 
domeniului public al comunei Aştileu, 
pentru infiinatre cabinet medical de 
medicină de familie. Perioada de 
concesionare a terenului va fi de 10 
ani. Caietul de sarcini poate fi obţinut 
de la Biroul Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei com Atileu. Ofertele 
se pot depune la sediul Primăriei com 
Aştileu, sat Aştileu nr. 202, judeţul 
Bihor, până la data de 28.11.2015 
orele 15:30. Licitaţia va avea loc la 
data de 29.11.2016, ora 09:00, la 
sediul com. Aştileu. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la nr de telefon 
0259-349.097, fax 0259-349.221, 
e-mail primaria.astileu@cjbihor.ro.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul 
in Sibiu, Calea Dumbravii nr. 157, tel. 
0269.23.51.81, fax 0269-24.00.90, cod 
fiscal 4240928, cont IBAN RO 
42TREZ5765005XXX000209, deschis 
la Trezoreria Sibiu, organizeaza 
cedarea cu titlu gratuity a 3 caini de 
serviciu. Animalele pot fi vazute la 
sediul Centrului Chinologic sibiu. 
Transmiterea fara plata va avea loc in 
perioada 07.11.2016-15.11.2016, la 
sediul Centrului Chinologic Sibiu. 
Lista complete a bunurilor si relatii 
suplimentare se obtin la telefon: (40) 
0269-235.181; fax (40) 0269-24.00.90 
www.centrulchinologic.ro/interes_
public/licitatii_publice/, sau la sediul 
centrului: Sibiu, Calea Dumbravii nr. 
157.

l Primăria oraşului Pătârlagele, cu 
sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 
0238/550001,e-mail: primaria.patarla-
gele@yahoo.com, organizează în data 
de 29.11.2016, licitaţie deschisă 
pentru concesionarea unui teren 
proprietate publică cu suprafaţa de 
4090 mp, teren proprietate publică cu 
suprafaţa de 2430 mp şi teren propri-
etate publică cu suprafaţa de 2326 
mp, situate in oraş Pătârlagele, sat 

Sibiciu de Sus. Date şi informaţii 
suplimentare puteţi obţine la nr. de 
telefon 0238/550.001 sau la sediul 
primăriei, serviciul Administrativ şi 
de Achiziţii Publice. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
04.11.2016

l Dinu, Urse şi Asociații SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar al SC 
Special City Guard SRL, scoate la 
vânzare: Clima Aventa ECO. Prețul 
de pornire al licitației este de 1.654 lei 
exclusiv TVA (preț diminuat cu 50% 
față de prețul din raportul de 
evaluare). Prețul Caietului de sarcini 
este de 100 lei, exclusiv TVA. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
- consemnarea  in  contu l  nr. 
RO11BRMA0999100053523820 
deschis la Banca Românească- 
Agenția Domenii, până la data 
şedinței de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației 
pentru bunul  pentru care se licitează; 
-achiziționarea până la data şedinței 
de licitație a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat în contul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK Sucursala 
Dorobanți sau în numerar la sediul de 
corespondență al acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. 
Prima şedință de licitație a fost fixată 
la data de 21.11.2016, ora 14.00 iar 
dacă bunul nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitație 
vor avea loc în data de: 28.11.2016, 
05.12.2016, 12.12.2016 şi 09.12.2016 
ora 14:00. Toate şedințele de licitație 
se vor desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.5, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Primăria municipiului Caracal, cu 
sediul în Piaţa Victoriei nr. 10, organi-
zează la data de 14.11.2016, ora 12:00, 
licitaţie publică deschisă pentru închi-
rierea unor spaţii comerciale ce 
aparţin domeniului public al munici-
piului Caracal, situate în Calea Bucu-
reşti nr. 45A şi Str. Mihai Eminescu 
nr. 20A, după cum urmează: 1. Închi-
rierea spaţiului comercial nr. 2, în 
suprafaţa de 22,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situat în Calea Bucureşti nr. 
45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 
2. Închirierea spaţiului comercial nr. 
4, în suprafaţa de 18,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situate în Calea Bucureşti nr. 
45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 
3. Închirierea spaţiului comercial nr. 
7, în suprafaţa de 23,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situat în Calea Bucureşti nr. 
45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/lună. 

4. Închirierea spaţiului comercial nr. 
7, în suprafaţa de 20,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situat în str. Mihai Eminescu 
nr. 20A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. 5. Închirierea spaţiului comer-
cial nr. 6, în suprafaţa de 20,00 mp ce 
aparţin domeniului public al  munici-
piului Caracal, situat în Str. Mihai 
Eminescu nr. 20A. Preţ de pornire – 
40 lei /mp/lună. Preţurile de pornire 
nu include TVA. Documentaţia şi 
instrucţiunile privind organizarea 
licitaţiei se pot obţine de la Comparti-
mentul Concesiuni, Contracte, Acor-
duri, din stradă Piaţa Victoriei nr. 8 
sau la telefon 0249-511.384, interfon 
131. Ofertele se depun până la data 
de 11.11.2016, ora 14:00, la Ghişeul 
Unic din cadrul Primăriei munici-
piului Caracal. Ofertele se deschid în 
dată de 14.11.2016, ora 12:00, în 
prezenţa ofertanţilor, la sediul Primă-
riei municipiului Caracal.

l Subscrisa, SC Vitalis Alex SRL  cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Topolnitei 
nr.7, bl.1, sc.4, ap.12, jud. Mehedinti, 
CIF: 11614898, J25/54/1999, aflata in 
procedura de faliment, dosar nr. 
3304/101/2012 prin lichidator judiciar 
asociati prin contract reprezentati 
prin, Consultant Insolventa SPRL, 
YNA Consulting SPRL, Visal Consul-
ting SPRL si Cabinet Individual de 
Insolventa Gradinaru Valentina 
scoate la vanzare la un pret diminuat 
cu 35% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: - proprietate 
imobiliara compusa din teren in 
suprafata de 1254 mp situat in 
comuna Devesel, judetul Mehedinti, 
constructie in suprafata totala de 
774,09 mp din care –subsolul cu 2 
incaperi, hol acces si scari acces 
(Su=163,54 mp), parter cu 2 spatii 
comerciale, 5 magazii, hol 2 casa 
scarii, 2 intrari subsol (Su=307,63), 
etaj cu 2 casa scarii, magazin, hol si 3 
birouri (Su=302,92 mp). si grup 
sanitar cu 2 incaperi in suprafata de 
5,36 m.p., CF nr. 50091, Nr. CF vechi 
308, Nr. Cadastral vechi 352, la pretul 
de 71.435,00 euro exclusiv TVA(pret 
ce se va plati in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Titlul executoriu in baza 
caruia lichidatorul judiciar proce-
deaza la vanzarea bunului imobil * 
proprietate imobiliara compusa din 
teren in suprafata de 1254 mp * 
descrisa anterior, o reprezinta sentinta 
comerciala nr. 498 din data de 
01.11.2012 de deschidere a procedurii 
de faliment pronuntata de catre jude-
catorul sindic in dosarul de insolventa 
nr. 3304/101/20112. Licitatia va avea 
loc în localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi în 
data de 14.11.2016 orele 14,00. Parti-
ciparea la licitatie este conditionata 
de consemnarea la banca, pana la 
data inceperii licitatiei, a unei 
cautiuni de 10% din pretul de pornire  

a licitatiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Invitam pe toti cei care vor 
sa se prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat in 
acest scop si pana la acel termen sa 
depuna oferte de cumparare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub sancti-
unea prevazuta de lege. Relatii la 
telefoanele : 0752819051, 0742592183, 
0252354399. Email: office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr.Tr. 
Severin, str.Zabrautului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti. Lichidatori judiciari 
asociați prin reprezentant, Consultant 
Insolvență SPRL, prin asociat coor-
donator ec. Emil Popescu

l Debitorul SC Eolian Grup SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Teren în supra-
față de 27.000mp situat în extravi-
lanul Comunei Fântânele, Parcela 
184/37, Sola 28, Județ Constanța, 
înscris în Cartea Funciară 10566 a 
localității Fântânele, având nr. cadas-
tral 10446, aşa cum rezultă din Înche-
ierea nr.57607/2007 emisă de ANCPI 
-OCPI Constanța. Preț pornire lici-
tație- 30.452,50 Lei inclusiv TVA. 2.
Teren în suprafață de 20.000mp situat 
în extravilanul Comunei Fântânele, 
Parcela 188/74 Lot 2, Sola 30, Județ 
Constanța, înscris în Cartea Funciară 
10823 a localității Fântânele, având 
nr. cadastral 10601, aşa cum rezultă 
din Încheierea nr.73635/2007 emisă 
de ANCPI -OCPI Constanța. Preț 
pornire licitație- 22.557,50 Lei inclusiv 
TVA. 3.Teren în suprafață de 
4.000mp situat în extravilanul 
Comunei  Fântânele ,  Parcela 
188/116/2, Sola 30, Județ Constanța, 
înscris în Cartea Funciară 10894 a 
localității Fântânele, având nr. cadas-
tral 10620, aşa cum rezultă din Înche-
ierea nr.85110/2007 emisă de 
ANCPI- OCPI Constanța. Preț 
pornire licitație- 4.541,50 Lei inclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini 
pentru imobile “terenuri” aflat în 
patrimoniul debitoarei SC Eolian 
Grup SRL este de 500,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru imobilele “terenuri”, aparți-
nând SC Eolian Grup SRL reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare imobil în parte. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO32UG-
BI0000802004551RON deschis la 
Garanti Bank SA Ag. Ploieşti până la 
orele 14.00 am din preziua stabilită 
licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziți-
onarea până la aceeaşi dată a Caie-
tului de sarcini şi Regulamentului de 
participare la licitație pentru bunurile 
din patrimoniul debitoarei, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobile “terenuri” prima şedință de 
licitație a fost fixată în data de 
14.11.2016, ora 11.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi 
în data de 21.11.2016, 28.11.2016, 
05.12.2016, 12.12.2016, ora 11.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidato-
rului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro

l Debitorul SC Kaproni SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate  la  vânzare :  1 . Imobi l 
“teren intravilan”, în suprafață de 
3.189mp situat în Com. Valea Călugă-
rească, Sat Valea Popi, T8-A270, 
Județ Prahova, preț pornire licitație- 
38.268,00Euro. 2.Imobil “teren intra-
vilan”, în suprafață de 668mp situat 

în Com. Valea Călugărească, Sat 
Valea Popi,  T20-A714, Județ 
Prahova, preț pornire licitație- 
8.016,00Euro. 3.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar, aparținând SC 
Kaproni SRL în valoare de 472.690,00 
Lei exclusiv TVA. Prețul Regulamen-
tului de licitație pentru bunurile aflate 
în patrimoniul debitoarei SC Kaproni 
SRL este de 1.000,00 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor 
pentru imobile “TERENURI” aflate 
în patrimoniul SC Kaproni SRL 
reprezintă 80% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare teren în parte; 
Prețul de pornire al licitațiilor pentru 
mijloacele fixe şi obiecte de inventar 
aparținând SC Kaproni SRL  repre-
zintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obți-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condițio-
nata de: -consemnarea în contul nr. 
RO23BITRPH1RON031539CC01 
deschis la Veneto Banca SCPA Italia 
Montebelluna Suc. Bucureşti, Ag. 
Ploieşti până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentului de participare 
la licitație pentru bunurile din patri-
moniul debitoarei, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru imobile, 
mijloace fixe şi obiecte de inventar 
prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 18.11.2016, ora 10.00, iar 
dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 09.12.2016, 
06.01.2017, 20.01.2017, 03.02.2017 ora 
10.00. Toate şedințele de licitații se 
vor desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna, Nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro 

l Debitorul SC Avicola Dr. Tr. 
Severin SA cu sediul social in locali-
tatea Simian, comuna Simian, 
judetul Mehedinti, cod identificare 
fiscala 1606103, inmatriculata in 
Registrul Comertului sub nr. 
J25/325/1991, aflata in procedura de 
faliment, dosar nr. 100/101/2005 prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, cu sediul procesual ales 
în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judetul Mehedinti, 
vande prin licitatie publica: -Bunu-
rile imobile Proprietate imobiliara 
agro – industrială compusă din: 
*Ferma nr. 3 – ‘Pui carne’ la pretul 
de 183.923 lei: - 10 Hale - constructie 
cu regim de inaltime P, avand fiecare 
suprafaţa construită fiecare de apro-
ximativ 1063 mp, suprafata utila de 
- cca. 983 mp – 9 hale la pretul de 
13.355 lei/buc. si 1 hala la pretul de 
13.371 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); - 10 Anexe , Magazii 
- constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 16 , 18  respectiv 23 
mp – 7 anexe la pretul de 160 lei/
buc.; 1 anexa la pretul de 180 lei; 1 
anexa la pretul de 229 lei; 1 magazie 
la pretul de 120 lei (reprezentand 
100% din pretul evaluat); - 1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de 
inalt ime P,  avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ – 
198 mp; suprafata utila de - cca. 183 
mp la pretul de 3.145 lei (reprezen-
tand 75% din pretul evaluat); 
*Ferma Nr. 4 -"Pui carne": - 10 Hale 
- constructie cu regim de inaltime P, 
avand fiecare suprafaţa construită 
de aproximativ – 1063 mp; suprafata 
utila de - cca. 983 mp – 8 hale la 
pretul de 13.355 lei/buc; 2 hale la 
pretul de 13.371 lei (reprezentand 
75% din pretul evaluat);-  1 Filtru 
sanitar - constructie cu regim de 

inalt ime P,  avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ – 
198 mp; suprafata utila de - cca. 183 
mp la pretul de 2.965 lei (reprezen-
tand 75% din pretul evaluat); - 10 
Anexe , Magazii  - constructii cu 
regim de inaltime P, avand suprafaţa 
construită totala de aproximativ – 13 
respectiv 17 mp, 1 anexa la pretul de 
130 lei; 2 anexe la pretul de 285 lei/
buc.; 7 anexe la pretul de 170 lei/buc. 
(reprezentand 100% din pretul 
eva luat ) ;  -  1  Punct  Trafo  - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 150 mp, la pretul de 
2.247 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); - 1 Casa pompe - 
constructie cu regim de inaltime P, 
avand suprafata construita totala de 
aproximativ 131 mp – la pretul de 
1.962 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); *Ferma Nr. 5 -"Oua 
consum": - 5 Hale - constructie cu 
regim de inaltime P, avand fiecare 
suprafaţa construită de aproximativ 
– 1063 mp, suprafata utila de - cca. 
983 mp – la pretul de 13.355 lei/ buc 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat);  -  8 Anexe,  Magazii 
constructii cu regim de inaltime P, 
avand suprafaţa construită totala de 
aproximativ – 17 respectiv 20 mp – 6 
anexe la pretul de 170 lei/buc.; 2 
anexe la pretul de 200 lei/buc (repre-
zentand 100% din pretul evaluat); - 3 
Bazine constructie cu regim de inal-
time P, avand fiecare suprafaţa 
construită de aproximativ – 8 mp, 28 
mp respectiv 107 mp - 1 bazin la 
pretul de 8.043 lei; 1 bazin la pretul 
de 2.298 lei; 1 bazin la pretul de 
16.023 lei (reprezentand 75% din 
pretul evaluat); - Depozit – parcela  3 
– suprafata 368 mp, tip structura 
demolabil la un pret de 2.862 lei 
(reprezentand 75% din pretul 
evaluat);

l Licitaţia publică va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi în 
data de 10.11.2016 orele 14:00. Parti-
ciparea la licitatie este conditionata 
de consemnarea la Raiffeisen Bank 
Sucursala Dr. Tr. Severin, pana la 
data inceperii licitatiei publice a unei 
cauţiuni de 10% din pretul de pornire 
si taxele de licitatie. Nr. cont:RO65 
RZBR 0000 0600 0062 4485. Relatii 
supl imentare  la  te lefoanele : 
0 7 5 2 8 1 9 0 5 1 ,   0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 , 
0252354399 sau la sediul profesional 
al lichidatorului din localitatea 
Drobeta Turnu Severin, str.Zabrau-
tului, nr. 7A, judetul Mehedinti. 
Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL

PIERDERI  
l Pierdut Atestat Taxi nr. 94900 emis 
pe numele Vacaru N. Ion. Il declar 
nul.

l Patiseria Stars srl Pierdut Comuni-
care ANAF pentru ANEF DATECS 
MP 55 seria 12217414 serie fiscala 
030262. O declar nula

l Declar pierdută legitimație de 
avocat- Tamaş Vasile Marius eliberată 
de Baroul Bucureşti.

l S.C. Cumpăna 1993 S.R.L., sediu: 
str. Alexander von Humboldt nr. 10, 
sec. 3, J40/6655/1993, C.I.F. RO 
4264242, declară pierdute următoa-
rele: avizier de la 2282451 la 2282500, 
din care de la 2282472 la 2282500 se 
declară nule, facturier de la 1279851 
la 1279900, din care de la 1279884 la 
1279900 se declară nule, casa de 
marcat cu seria EU nr. 117769.

l SC Marelli C&M Trade SRL, cu 
sediul în Piaţa Naţiunilor Unite, 
având CUI: 33276984, declar pierdut 
certificatul de înregistrare (CUI) emis 
de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, sediul social al firmei str. 
Piaţa Naţiunilor Unite, nr.3-5, bl.B2, 
sc.A, etaj.5, ap.28, sec.4, loc.Bucureşti, 
jud.Bucureşti. Îl declar pierdut.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. _. 
Nr. 13674 din 31.10.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. 
Anul 2016, luna noiembrie, ziua 23. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 23, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea 
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a), 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Știrbei Carmen Vasilica, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Moreni, str. Cringului, nr. 6, bl. A3, et. 1, ap. 4, jud. Dâmbovița: O cameră, în suprafață de 
12.55 mp, situată în Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 24A, ap. 122, jud. Dâmbovița, prețul de pornire 
al licitației este preț de evaluare, respectiv 13339lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la 
Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0245.666.100. Data afișării: 07.11.2016.


