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OFERTE SERVICIU
Erată la anunţul de publicat de Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Române în Jurnalul 
Naţional din data de 3.12.2015. Forma 
corectă a anunţul este: „Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane, cu sediul în municipiul 
Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 39, judeţul 
Hunedoara, anunţă organizarea concur-
sului pentru ocuparea posturilor vacante de 
” şi nu „Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane, cu sediul în municipiul Deva, 
B-dul 1 Decembrie, nr. 39, judeţul Hune-
doara, anunţă organizarea concursului 
pentru promovarea în funcţia şi gradul 
profesional”, cum a apărut dintr-o eroare. 
Menţionăm că celelalte date ale anunţului 
rămân neschimbate.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 
cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, 
sector 5, organizează la sediul său, în data de 
18 decembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), 
concurs pentru ocuparea a două funcţii 
publice de execuţie temporar vacante de: 
consilier clasa I grad profesional superior şi 
expert clasa I gradul profesional superior la 
Serviciul reglementare, monitorizare şi gesti-
unea resurselor umane din cadrul Direcţiei 
generale de organizare şi resurse umane. 
Condiţiile de desfăşurare şi participare la 
concurs, bibliografia stabilită sunt afişate la 
sediul Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală şi pe site-ul www.anaf.ro. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în termen 
de 8 zile de la data publicării la sediul Agen-
ţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
mezanin cam.204. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Direcţia generală de organizare 
şi resurse umane, tel.021-319.97.59 /int.2047.

Centrul Cultural Vrancea organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 

de consilier juridic debutant, studii superi-
oare din cadrul Compartimentului finan-
ciar- contabil, resurse umane- salarizare şi 
administrativ. Concursul se organizează la 
sediul Centrul Cultural Vrancea din B-dul 
Gării nr.8, Focşani în data de 30 decem-
brie 2015, ora 10.00 -proba scrisă şi în data 
de 06 ianuarie 2016, ora 10.00 -interviul. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune la sediul Centrului Cultural 
Vrancea din B-dul Gării nr. 8, Focşani la 
Compartimentul financiar– contabil, 
resurse umane– salarizare şi administrativ 
în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul instituției 
din Focşani, B-dul Gării nr. 8, Comparti-
mentul financiar– contabil,  resurse 
umane– salarizare şi administrativ, tel/fax: 
0237-210213, inspector de specialitate, dl. 
Vlad Zaiț.

Primăria oraşului Sulina, judeţul Tulcea, cu 
sediul în Sulina, str. I, nr. 180, organizează 
concurs de recrutare în data de 08.01.2015, 
orele 10:00 – proba scrisă, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de execuție de 
consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent  – Compartiment juridic, conten-
cios. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare, şi condiţiile speci-
fice postului: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv nstudii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, în 
domeniul ştiințelor juridice minimum 1 an. 
Dosarele de concurs se vor depune în peri-
oada 07.12.2015 – 28.12.2015 şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,  

selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 
perioada 29.12.2015– 05.01.2016, iar inter-
viul se va susţine în maxim 5 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise. Condi-
ţiile de participare, bibliografia şi actele 
necesare înscrierii la concurs sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei 
Sulina www.primaria-sulina.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul institu-
ţiei, la nr. de telefon: 0240543003. Primar, 
Dimitriu Aurel.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii 
şi romanii sunt mândria 
românilor de pretutindeni. 
Te l .  0 7 6 1 . 6 7 4 . 2 7 6 ; 
0733.940.772.

CITAȚII
Sabina Patriciu cu ultimul domiciliu 
cunoscut in: Canada, Montreal, 501 Saint-
Paul West, Qc, este citata la: 18.01.2016, 
ora: 08:30, la Judecatoria Buftea-Sectia 
Civila, complet C1-Civil, Minori si Familie, 
Sala Mica 2, in calitate de mostenitor- 
acceptant al paratului- Dan Costache 
Patriciu in dosar nr. 1413/94/2014 avand ca 
obiect partaj bunuri comune/ lichidarea 
regimului matrimonial.

SC Practic Turism SRL, CUI - 24191951, 
cu sediul cunoscut in localitatea TibanestI, 
judetul Iasi, este chemata la Judecatoria 
IASI, cu sediul in IASI, str. A. Panu nr. 25, 
jud. IASI, camera Sala 1, Complet C16, în 
ziua de 13.01.2016,  ora 08:30, in calitate de 
Pârât, în proces cu EON Energie Romania 
SA în calitate de Reclamant, cerere de 
valoare redusă, dosar nr. 12348/245/2015.

DIVERSE
Activ Insolv SPRL Rm. Valcea, str. Ferdi-
nand nr. 34, lichidator judiciar, notifică 
deschiderea procedurii falimentului împo-
triva debitoarei SC Cufarul SRL, CIF 
17501898,  număr ORC J38/438/2005 cu 
sediul în  Rm Valcea, Str. Cpt. D. Negoescu, 
n r. 24 ,  jud .  Vâ lcea ,  p r in  s en t in ța 
2085/18.11.2015 pronunţată in dosarul nr. 
3900/90/2015 de Tribunalul Vâlcea. 
Termene: 31.12.2015 termenul pentru înre-
gistrarea creanţelor; 11.01.2016 termenul 
de întocmire si comunicare a tabelului 
preliminar de creanţe; 05.02.2016 termenul 
pentru  întocmirea tabelului definitiv de 
creanţe. Prima adunare a creditorilor va 
avea loc in data de 15.01.2016 ora 10,00 la 
sediul lichidatorului judiciar si convoacă 
creditorii. Informații suplimentare la tel. 
0350414880, 0743050727, 0742307351.

Extras sentința civilă nr. 2208/2015 pronun-
țată în şedința publică din 17 septembrie 
2015 în dosarul nr. 2129/265/2013 al Jude-
cătoriei Năsăud. Admite acțiunea civilă 
modificată, formulată de reclamantul 
Căluş Adrian-Ioan, domiciliat în oraşul 
Năsăud (...) în contradictoriu cu pârâții 
Ștefănescu Dochia (...), Rus Veronica (...), 
Dumitrean Toader Doruț (...), Dumitrean 
Ioan (...), Olar Nicolae lui Condrate, Olar 
Onişor lui Ștefan, Olar Raveca lui Ștefan, 
Olar Nicolae lui Ștefan, Olar Ana lui 
Ștefan, Olar Maria, Bodiu Anastasia (...). 
Dispune rectificarea suprafeței terenurilor 
înscrise în CF (...) Constată că, prin joncți-
unea posesiilor, numiții Dumitrean Elisa-
beta şi Dumitrean Ioan (a lui Toader), au 
dobândit dreptul de proprietate prin uzuca-
piune (...) Dispune partajarea judecăto-
rească a acestor succesiuni potrivit modului 
de folosință, cotelor de proprietate şi înțele-
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gerii dintre moștenitori (...) Constată validi-
t a t e a  f o r m a l ă  ș i  m a t e r i a l ă  a 
antecontractului de vânzare-cumpărare 
încheiat (...) Dispune înscrierea în CF a 
dreptului de proprietate astfel dobândit, pe 
numele reclamantului (...) Cu apel în 30 de 
zile de la comunicare.

SOMAȚII
Somaţie emisă în conformitate cu prevede-
rile art.1051 alin. 1, c.pr.civilă la cererea 
înregistrată sub nr.dosar 1334/246/2015 al 
Judecătoriei Ineu, de către reclamanţii Dan 
Radu și Dan Maria Costina, ambii domici-
liaţi în Arad, str. Grivitei, nr. 95, jud. Arad 
și Tânjala Ştefan și Tânjala Elisabeta, ambii 
domiciliaţi în Arad, str. Barzavei bl.105 A, 
ap.5 jud. Arad împotriva pârâţilor Râd 
Nicolae și Rad Nită ambii domiciliaţi în sat 
Nadas nr. 238 com. Taut jud. Arad și 
pârâţii Mihota Martin și Mihota Stana 
ambii domiciliaţi în sat Nadas nr. 254 com. 
Taut jud. Arad având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapuine, cu privire la cota de 1/4 părţi 
în devălmășie, respectiv în comuniune 
legală de bunuri, din imobilul teren arabil 
extravilan înscris în CF 302024 Taut (cu nr. 
vechi 2695), identificat prin numărul topo-
grafic 1122-1123/2.12, teren arabil extra-
v i lan în  suprafaţa  de  17995 mp. , 
proprietatea tabulară a defuncţilor Petii 
Sânziana Raveca, căsătorită Rad, decedata 
la data de 12 februarie 1980 și defunctul 
Vasonan Arsenie decedat la data de 
19.04.1992, precum și cu  privire la cererea 
reclamanţilor Tânjala Ştefan și Tânjala 
Elisabeta de înscrierea a dreptului de 

proprietate pe titlu de uzucapiune cu 
privire la cota de 1/4 părţi, în devălmășie 
respectiv în comuniune legală de bunuri 
din imobilul teren arabil extravilan înscris 
în CF 302024 Taut (cu nr. vechi 2695) , 
identificat prin numărul topografic 1122-
1123/2.12, teren arabil extravilan în supra-
faţa de 17995 mp., proprietatea tabulară a 
defuncţilor Petii Sânziana Raveca, căsăto-
rită Rad, decedata la data de 12 februarie 
1980 și defunctul Vasonan Arsenie decedat 
la data de 19.04.1992. Reclamanţii Dan 
Radu și Dan Maria Costina susţin că au 
folosit imobilul teren arabil înscris în CF 
302024 Taut (nr. vechi 2695), identificat 
prin numarul topografic 1122-1123/2.12, 
teren arabil extravilan în suprafaţa de 
17995 mp proprietatea tabulară a defunc-
ţilor Petii Sânziana Raveca, căsătorită Rad, 
decedata la data de 12 februarie 1980 și 
defunctul Vasonan Arsenie decedat la data 
de 19.04.1992 prin joncţiunea posesiilor cu 
posesia paraţilor de ordin 1 Rad Nicolae și 
Rad Nită de peste 20 de ani de la moartea 
proprietarilor tabulari, respectiv din anul 
1981, iar reclamanţii Tânjala Ştefan și 
Tânjala Elisabeta din anul 1992.  În urma 
afișării prezenţei sunt somaţi în baza art. 
1051 din Noul cod de procedura civilă , toţi 
cei interesaţi că de îndată să înainteze 
OPOZIŢIE la Judecătoria Ineu, deoarece 
în caz contrar în termen de 6 luni de la 
această ultimă publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii pretentului pentru 
constatarea dreptului lor de proprie-
tate. Prezenta somaţie se va afișa timp de 6 
luni la imobilul din litigiu, respectiv în 
localitatea Taut , teren arabil extravilan 
înscris în cartea funciara nr. 302024 Taut 

(cu nr. vechi 2695 Taut ) identificat prin 
numărul topografic 1122-1123/2.12, teren 
arabil extravilan în suprafaţa de 17995 mp. 
, judeţul Arad, la sediul Judecătoriei Ineu, 
la sediul Biroului Teritorial de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ineu și la sediul 
Primăriei comunei Taut, și va fi publicată 
de petent în două ziare de largă răspândire, 
din care cel puţin unul de circulaţie naţio-
nală. Președinte L.M.  Grefier K.L

LICITAȚII
Anunt de licitatie publica. Orasul Ticleni, 
cu sediul in Ticleni, Str. Petrolistilor, nr.769, 
judetul Gorj, organizeaza in conformitate 
cu prevederile art. 123 din Legea adminis-
tratiei publice locale nr.125/2001, republi-
cata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, licitatie publica in vederea 
concesionarii unui teren intravilan in 
suprafata de 995mp, cu destinatie comer-
ciala, respectiv pentru realizare statie peco 
-benzina, motorina si GPL, market, spala-
torie si terasa. Data licitatiei este 29.decem-
brie.2015, ora-10.05, locul desfasurarii 
acesteia fiind la sediul Primariei Orasului 
Ticleni, mai sus mentionat. Taxa anuala 
minimala de redeventa este de 8.881lei. 
Oferta trebuie sa fie conforma cu caietul de 
sarcini al concesiunii, care poate fi procurat 
de la sediul Primariei Orasului Ticleni sau 
accesat pe site-ul www.primarieticleni.ro si 
sa fie insotita de un studiu de fezabilitate, 
cuprinzand in mod obligatoriu elementele 
tehnice necesare pentru caracterizarea 
functionalitatii si a capacitatii constructiei, 
a gradului de ocupare a terenului, precum 
si a celorlate elemente cuprinse in certifi-
catul de urbanism, care se obtine de la 
compartimentul urbanism-autorizari din 
cadrul Primariei Orasului Ticleni.

R.A.-A.P.P.S. prin Sucursala pentru Repre-
zentare și Protocol Triumf cu sediul în 
Aleea Alexandru nr.45, sector 1, București, 
anunță Licitație publică cu strigare în 
vederea închirierii: Teren în suprafață 
totală de 1.200 mp, situat în Şos. Bucu-
rești-Ploiești nr.107, sector 1, București. 
1.pret de pornire a licitatiei –1.500 euro/
lunar; 2.perioada de închiriere – 3 (trei) ani; 
3.garanția de participare la licitație – 150 
Euro; 4.taxa de participare la licitație - 75 
Euro. Licitația se desfășoară la sediul 
Sucursalei de Reprezentare și Protocol 
Triumf din Aleea Alexandru nr.45, sector 1, 
București în data de 22.12.2015, ora 11:00. 
Documentele necesare pentru participare la 
licitație sunt specificate în dosarul licitatiei, 
care se poate obține contra cost (1.000 lei), 
din Aleea Alexandru nr.45, sector 1, Bucu-
rești, începând cu data de 07.12.2015. 
Înscrierea la licitație se face la sediul 
Sucursalei pentru Reprezentare și Protocol 
Triumf. Relații la tel. nr.021 230 85 91, 
persoana de contact d-na. Cristea Veronica. 
Program Luni-Joi: 9.00-15.30 si Vineri: 
09.00-13.00. Vizitarea spațiului se face de 
luni până vineri între orele 10.00-14.00, 
doar de persoanele care achiziționează 
dosarul licitației.

1.S.C.FISE Electrica SERV S.A. -SISE 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj-Na-
p o c a ,  s t r. Ta b e r e i ,  n r. 2 0 ,  Te l . : 
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394, 
organizează procedura de licitaţie deschisă 
pentru achiziţia de produse „Armături 
fixare cablu fibră optică, tip OPGW și 
ADSS”, cod cpv: 44212320-8, în cantităţile 
și condiţiile prevăzute în Documentaţia de 
atribuire. 2.Toate detaliile referitoare la 
produsele solicitate, la procedura de achi-
ziţie, respectiv la contractul ce se va încheia 
se regăsesc în Documentaţia de atribuire. 
3.Documentaţia de atribuire se pune la 
dispoziţia operatorilor economici în urma 
solicitării acestora. În acest sens se va 
întocmi o cerere scrisă, care va fi depusă la 
Secretariatul achizitorului (str.Taberei, 

nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe 
numărul de fax: +40372.640.394. 4.Ofertele 
se vor depune tot la Secretariatul SISE TN. 
5.Data limită de primire a ofertelor: 
18.12.2015, ora 12.00. Data deschiderii 
ofertelor: 18.12.2015, ora 12.30.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la 
vânzare începând cu data de 14.12.2015 
prin licitaţie publică bun imobil (teren 
intravilan) în suprafaţa de 792,09 mp situat 
în Tuzla, str. Morii, nr. 5 A, jud. Constanţa 
- preţ de evaluare 52.941 lei fără TVA, bun 
imobil (clădire complex) Plopeni, str. Repu-
blicii, nr. 21, jud. Prahova - spaţiu adminis-
trativ, suprafaţa utilă 319 mp - preţ de 
evaluare de 529.350 lei fără TVA, bun 
imobil (garsoniera) Plopeni, str. Democra-
ţiei, nr. 6, bl. 31, sc. A, et. 1, ap. 3, jud. 
Prahova - preţ de evaluare 101.667 lei fără 
TVA aparţinând SC Prunus Forest SRL, 
ora 14.00. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la admi-
nistratorul judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. În cazul neadjudecării 
vânzările vor fi reluate în zilele de 
11.01.2016, respectiv 01.02.2016 la aceeași 
oră la sediul administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.

Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L. desemnat 
administrator judiciar al SC Tehnofarm 
Valleriana SRL -în reorganizare, cu sediul 
în București, B-dul Gării de Nord nr. 2, 
sector 1, J40/252/2011, CUI 7790985, în 
dosarul 36706/3/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului București, Secția a-VII-a Civilă, 
anunță vânzarea prin licitație publică cu 
strigare a apartamentului nr. 6 (4 camere) 
situat în Chitila, Şos. Banatului nr. 44, bl. 2, 
sc. A, ap. 6, Județul Ilfov având număr 
cadastral 1512/1;0;6, intabulat în CF nr. 
1345 a Localității Chitila. Prețul de pornire 
este de 56.000 euro, exclusiv TVA (plătibili 
în lei la cursul BNR din data efectuării 
plății), reprezentând valoarea exprimată 
prin raportul de evaluare. Participarea la 
licitație este condiționată de consemnarea 
în contul nr. RO23CARP016000766209 
RO01 deschis la Banca Carpatica, până la 
data și ora stabilită pentru desfășurarea 
licitației, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației și de achiziționarea până 
la aceeași dată și oră a Caietului de sarcini, 
care este în valoare de 500 RON +TVA, sub 
sancțiunea decăderii. Caietului de sarcini 
se achită în numerar, pe seama administra-
torului judiciar Dinu Urse și Asociații 
SPRL, la sediul din  București, str. Buzești 
nr. 71, et. 2 cam 203, sector 1. Prima ședință 
de l icitație va avea loc în data de 
15.12.2015, ora 15:00 la sediul administra-
torului judiciar din București, Str. Buzești 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Dacă 
imobilul nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor avea loc 
în datele de 22.12.2015, 05.01.2016 și 
12.01.2016 ora 15.00, prețul de pornire 
rămânând același. Pentru relații suplimen-
tare sunați la telefon: 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com.

Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru 
vânzarea de masa lemnoasa fasonata. 
Organizatorul licitaţiei: Directia Silvica 
Iasi, cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2, 
tel: 0232244680, fax: 0232244631, e-mail: 
office@iasi.rosilva.ro. Data și ora desfășu-
rării licitaţiei: 17.12.2015 ora 11:00. Locul 
desfășurării licitaţiei : sediul Directiei 
Silvice Iasi, Iasi, str. Gh. Asachi nr. 2. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Lici-
taţia este organizată și se va desfășura 
conform prevederilor Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publica, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr. 924 din 2015. 
Data și ora organizării preselecţiei: 
14.12.2015 ora 14:00. Data și ora limită 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 
Juridice. Dosar de executare nr. 12217/66BUC. Nr. 141832 din 24.11.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 Luna Decembrie Ziua 17. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 17, luna Decembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea 
Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
S.C. Tur Voiaj Gogu S.R.L., cu domiciliul fiscal în comuna Bucșani, sat Bucșani, 
județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală 14531843. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv 
TVA, Cota TVA/ neimpozabilă *): Semiremorcă, marca Schmitz S01 Cargobull, nr. 
înmatriculare DB-85-GOG, 27.100 lei, 24%; Semiremorcă, marca Schmitz S01 
Cargobull, nr. înmatriculare DB-81-GOG, 52.900 lei, 24%. Total general: 80.000 lei. 
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 
24%/ neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și 
pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație în contul 
IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul 
Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 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. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea 
Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, camera 2 
sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322, persoană de contact Apostoaie 
Valentina-Mihaela. Data afișării: 07.12.2015.



13www.jurnalul.ro ANUNȚURI
până la care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
14.12.2015 ora 14.00. Lista loturilor/
pieselor care se licitează, preţul de pornire 
a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare 
lot/piesă sunt afişate la sediul organizato-
rului şi pe site-ul www.rosilva.ro. Volumul 
total de masă lemnoasă fasonată oferit la 
licitaţie: 5739 m3,  din care pe sortimente: 
- lemn pentru furnire estetice: 15 m3; - 
lemn pentru furnire tehnice: 190 m3; - lemn 
pentru cherestea: 4419 m3; - lemn pentru 
PAL şi PFL: 329 m3; - lemn rotund de 
foioase şi răşinoase pentru construcţii: 756 
m3; - lemn de foc: 0 m3; - cherestea: 30 m3. 
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:  - 
răşinoase: 70 m3; - fag: 779 m3; - stejar, 
gorun: 1509 m3; - salcam: 75 m3; - cireş: 21 
m3; - paltin: 87 m3; - frasin: 734 m3; - tei: 
1246 m3; - plop: 90 m3; - diverse specii tari: 
1004 m3; - diverse specii moi: 124 m3. Masa 
lemnoasă fasonata oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprietate 
publică a statului certificat în sistemul 
Forest Stewardship Council (FSC). Masa 
lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament si de 
alte reglementările în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data de: 
07.12.2015. Alte informaţii privind organi-
zarea şi desfăşurarea licitaţiei: lista lotu-
rilor/pieselor ofertate se depune pana la 
data de 16.12.2015 ora 14.00; tariful de 
participare si garantia de contractare se 
achita in cont sau in numerar la Directia 
Silvica Iasi pana la data de 17.12.2015 ora 
09:00. Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei. Persoana de contact: ing. Efrosa 
A d r i a n ,  t e l :  0 7 3 0 6 5 3 7 5 1 ,  e - m a i l : 
productie@iasi.rosilva.ro.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie student emisă de Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administra-
tive pe numele Dorcu Alexandra. O declar 
nulă.

Pierdut Certificat de înregistrare seria B, 
nr. 0744757 eliberat de O.R.C. Iasi, la data 
de 29.08.2006 pe numele: A.N.G. & Anna 
Company S.R.L. cu sediul în sat (com) 
Tomeşti, jud. Iaşi. Se declară nul.

S.C. Carrefour Romania S.A., C.U.I. 
11588780, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, 
str. Gara Herăstrău nr.4C, declară pierdut 
Registrul Unic de Control seria A nr. 
0892571, de la punctul de lucru din Bucu-
reşti, Sector 2, Şos. Colentina nr.426.               

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC Khissam 
SRL cu sediul în   Municipiul Arad, Str. 
Mol idului    nr.  57 ,    judeţul  Arad, 
J02/1556/2008, CUI 24394565, declară 
certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/nule.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei SC Agro-
Wirt 2007 SRL cu sediul în   Municipiul 
Arad, Str. Vasile Milea nr. 33-35,  judeţul 
Arad, J02/1558/2005, CUI 17903470, 
declară certificatul de înmatriculare şi 
statutul /anexele pierdute /nule.
                                                            
TUBA 02 TEXTIL SRL, din Com. Tunari, 
sat Tunari, str. Avram Iancu, nr. 9, camera 
2, jud. Ilfov, CUI: 34459343, J23/1509/2015, 
declara pierdute si nule Certificate Consta-
tatoare de la sediu social si punctele de 
lucru din Com. Dobroiesti, sat Fundeni, str. 
Dragonul Rosu, nr.1-10 Complex Comer-
cial Dragonul Rosu MEGASHOP, jud Ilfov 
: Spatiile  comerciale nr.225 si nr. 346 de la 
aceiasi adresa.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
Licitația a-VII-a. Anul 2015, luna Decembrie, ziua 21, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
21, luna Decembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă 
(a-VII-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat 
Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor 
indica drepturi reale și sarcini care grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA: 24%: 1) Semiremorcă Meiller GR.39.CIP - marca Meiller Kipper, nr. de identificare – 
W09SHL3358SM08978, anul fabricației - 2008, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de 
funcționare, 35.950 lei, 8.628 lei; 2) Calculator server Dell Power Edge T20 - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă 
deficiențe, 507 lei, 122 lei; 3) Unitate calculator CPU Intel G860, HDD WD2500,DVD RWLG, DDR III 2 GB, tastatură și maus – 
bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 240 lei, 58 lei; 4) HDD Dell Server 500 GB – bunul mobil este în 
stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 159 lei, 38 lei; 5) Monitor Led 21.5”-22M35A-B - bunul mobil este în stare de 
funcționare, nu prezintă deficiențe, 171 lei, 41 lei; 6) Mouse HP optic – bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă 
deficiențe, 11 lei, 3 lei; 7) Tastatura Canyon - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe 10 lei, 2 lei; 8) Router 
300 MBPS NBG-418N - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 31 lei, 7 lei; 9) Multifuncțional Inkjet Pixma 
- bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 77 lei, 18 lei. Total: 37.156 lei, 8.917 lei. *) Regimul și cotele de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada 
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe 
actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali în original (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale 
restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul 
fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, 
șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de 
art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, 
transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice 
calitatea prin procură specială autentică. 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. 172 
- 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
Licitația a-II-a. Anul 2015, Luna Decembrie, Ziua 22, Ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
22, luna Decembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă 
(a-II-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat 
Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor 
indica drepturi reale și sarcini care greveaza bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA: 24%: 1) Autotractor Volvo, s.ș. LBVV121111T05Y3, GR.30.CYP, nr. identificare YV2J4DAA4YA511942, 
este în stare de funcționare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină, parbrizul prezintă fisuri multiple, jenți – 
satisfăcătoare, grad de exploatare mare, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, stare de funcționare - satisfăcătoare, 
25.275 lei, 6.066 lei; 2) Autoutilitară Mercedes Benz, s.ș. WDB9540321K368775, GR.35.CIP, nr. identificare 
WDB9540321K368775, este în stare de funcționare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină, parbrizul prezintă 
fisuri multiple, jenți – satisfăcătoare, grad de exploatare intens, cutia de viteze are carcasa spartă, lipsă acumulator, care nu se 
poate verifica aparatura de bord și nici funcționarea motorului în vederea citirii km parcurși, stare generala de întreținere – 
satisfăcătoare, stare de funcționare - satisfăcătoare, 19.425 lei, 4.662 lei; 3) Autotractor Daf, s.ș. XLRTE47XS0E639913, 
GR.36.CIP, nr. identificare XLRTE47XS0E639913, este în stare de funcționare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de 
rugină, parbrizul prezintă crăpături pe suprafață mare + lovituri multiple, grad de exploatare mare, stare generală de întreținere – 
satisfăcătoare, stare de funcționare - satisfăcătoare, autotractorul nu are în dotare chit de basculare, 24.975 lei, 5.994 lei. Total: 
69.675 lei, 16.722 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și 
privilegii. 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 în ziua precedentă 
termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, 
cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă 
participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat 
până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 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 de pe actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali în original (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 
Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate 
documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit 
oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care 
trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 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. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.


