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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez bonă internă, pentru
copii de 3,6, respectiv 2 ani. Ofer
carte de muncă, salariu 1500 ron/net,
cazare şi masă gratuită. Doamnă
răbdătoare, serioasă, 30-45 ani. Se
primesc cv-uri cu fotografie la
adresa: Strada Ulierului, nr 9, Ploieşti
Prahova. Detalii la nr de telefon
0244.522.387.
l Academia Română – Filiala Iaşi /
Institutul de Arheologie din cadrul
Filialei Iaşi a Academiei Române cu
sediul în str. Codrescu nr. 6, Pavilion
H, Iaşi, în data de 24 februarie 2016,
ora 10.00, organizează concurs
pentru ocuparea unui post de îngrijitor. Condiții: studii generale,
vechime de un an în muncă.
Termenul de depunere a dosarelor
este 12 februarie 2016, ora 10.00.
Relații suplimentare la telefon 0332
101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Institutului.

l Universitatea Nationala de Arte
din Bucuresti anunta scoaterea la
concurs: 1 post de administrator
patrimoniu (inginer constructor-specialitatea constructii civile, industriale si agricole), 1 post de model
(invatamant), 1 post muncitor calificat (electrician), 1 post administrator financiar (economist), 1 post de
muncitor necalificat. Perioada de
inscriere: 04.02.2016-17.02.2016.
Relatii suplimentare la tel:
021.312.72.84.

l Unitatea Militară 02456 Bucureşti,
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată a
postului vacant de execuţie de
personal civil contractual de paznic
din cadrul Complexului „Măgura”situat în Sat Greaca, nr. 888, comuna
Hotarele, judeţul Giurgiu, studii
generale, atestat agent de pază,
astfel: - 01.03.2016, ora 11.00 - proba
scrisă; - 07.03.2016, ora 11.00 - interviul. - data limită de depunere a
dosarelor – 22.02.2016, ora 14.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea
concursului se vor face la sediul. UM
02456 Bucureşti, Bldul Drumul
Taberei nr. 7B, sector 6, Bucureşti,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
021.319.58.58 int. 2868
l Colegiul Naţional „Spiru Haret”,
cu sediul în Tg-Jiu, strada 1 Decembrie 1918, nr.106, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de:
-paznic/portar; -număr posturi: 1, în
c o n f o r m i t a t e
c u
H.G.nr.286/23.02.2011. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: şcoală generală;
-disponibilitate la efort fizic şi
program flexibil; -abilităţi specifice
pentru îndeplinirea cerinţelor din fişa
postului; -atestat pentru exercitarea
activităţilor de pază a obiectivelor,
bunurilor, valorilor. Concursul se va
desfăşura la sediul Colegiului Naţional „Spiru Haret” Tg-Jiu, astfel:
-proba scrisă -9 martie 2016, între
orele 10.00-15.00; -interviu -14 martie
2016, între orele 10.00-13.00. Candidaţii vor depune dosarele în perioada
8-19 februarie 2016, până la ora
14.00, la sediul Colegiului, persoană
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de contact: Fotescu Cornelia, telefon:
0253.237.710, e-mail: cnsh@spiruharetgorj.ro.
l Comuna Traian, cu sediul în localitatea Traian, str.Principală, nr.431,
judeţul Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: -Numele funcţiei:
Îngrijitor; -Număr posturi: 1,
conform HG 286/2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 01.03.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii gimnaziale;
-minimum 3 ani vechime în domeniu;
-de preferat cu domiciliul în sat
Traian. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul sat
Traian, comuna Traian, judeţul
Bacău. Relaţii suplimentare la sediul:
sat Traian, comuna Traian, judeţul
Bacău, persoană de contact: Comoraşu Damian, telefon: 0234.221.042,
fax: 0234.221.050, E-mail: comunatraian@yahoo.com.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică
Iaşi - IFT Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, B-dul Mangeron, nr. 47,
organizează concurs pentru ocuparea
a 2 posturi de Cercetător Ştiinţific
gradul I, din care: - 1 post în domeniul Fizică, specialitatea “Materiale
magnetice amorfe, nanocristaline şi
nano(compozite)”, - 1 post în domeniul Inginerie electrică, specialitatea
“Control nedestructiv ”. Condiţiile
de participare la concurs sunt cele
prevăzute de Legea nr. 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare – dezvoltare şi de Ordinul
MECTS nr. 6560/ 20.12.2012, cu
modificările şi
completările ulterioare. Dosarele de
concurs se depun în
termen de 30 de zile
de la data apariției
anunţului, la Compartimentul Resurse
Umane al INCDFT –
IFT Iaşi. De
asemenea, dosarele de
concurs se vor trimite
şi la adresa: info@
phys-iasi.ro. Regulamentul de concurs
poate fi consultat la
adresa: http://www.
phys-iasi.ro/eu/

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de
22 luna Februarie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI
17231506, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194. 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: Autoturism Dacia Logan
SD KS DEK, seria motor D114157, serie șasiu UU1KSDEKJ39448875, nr. înmatriculare GR-88-LKP, an
fabricație 2008, motorină, stare generală satisfăcătoare, 6.500 lei, 20%; Lampă IR (infra roșu), an
fabricație 2005, deteriorate ﬁzică 90%, 350 lei, 20%; Aparat aer condiționat, deteriorare ﬁzică 75%,
1090 lei, 20%; Cazan Protherm (centrală termică cu lemne), 740 lei, 20%. Total: 8.680 lei. Regimul și
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 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, în contul
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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. 260 și art. 261 din Legea nr
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură ﬁscală 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 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

careers. Informații suplimentare se
pot obține de la Compartimentul
Resurse Umane al institutului, tel:
0232 430680 (int. 216).
l În conformitate cu prevederile HG
nr. 286/2011 cu modificările şi
completările ulterioare Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare
Ploieşti, cu sediul în str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 46, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: - „asistent medical
generalist grad principal” – 2 posturi
vacanţe; - „asistent medical generalist grad principal” – 1 post temporar
vacant. Concursul se va desfăşura la
sediul din strada Poştei, nr. 6, după
cum urmează: - proba scrisă va avea
loc în data de 29.02.2016; - proba
interviu va avea loc în data de
02.03.2016. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii
postliceale sanitare absolvite cu
certificat de competente profesionale;
- examen promovat pentru obţinere
grad principal. Dosarele de înscriere
se depun la registratură instituţiei din
str. Poştei, nr.6, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr. 286/2011, actualizata. Condiţiile
de participare sunt afişate la sediul
instituţiei din str. Poştei, nr. 6 şi pe
site-ul instituţiei www.asscploiesti.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
compartiment Resurse Umane - tel.
0244/511137 tasta 6.
l Primăria oraşului Petrila anunță
concurs pentru ocuparea unei funcţii
publice de execuţie vacante:
-inspector clasa I, gradul profesional
debutant din cadrul Biroului Patrimoniul Domeniului Public şi
Cadastru; condiții: studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 08 martie 2016,
începând cu ora 10 la sediu Primăriei
oraşului Petrila din strada Republicii
nr.196. Dosarele de înscriere pentru
participarea la concurs se depun la
Primăria oraşului Petrila până în
data 27 februarie 2016, ora 15. Bibliografia pentru concurs: -Legea
215/2001 privind administrația
publică locală republicată; -Legea
188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată; -Legea
nr.7/2004 privind Codul de conduită

a funcționarilor publici, republicată;
-Legea nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică; -Legea
nr.15/2003 privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei
locuințe proprietate personala;
-Legea nr.18/1991, legea fondului
funciar; -O.U.G. nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publică. Acte
necesare: dosar, act de identitate,
formular de înscriere la concurs,
diplomă de studii, cazier judiciar,
adeverință medicală care să ateste
starea de sănătate, declarație pe
proprie răspundere că nu a desfăşurat activități de poliție politică,
declarație pe proprie răspundere că
nu a fost destituit/ă dintr-o funcție
publică sau nu i-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani. Toate
documentele solicitate vor fi prezentate în copii şi original sau în copii
legalizate. Relații suplimentare şi
bibliografia la sediul Primăriei
oraşului Petrila sau telefon
0254.550977 sau 0254.550760.

l Mălăncioiu Daniela Elena, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti,
str. Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul
Argeş, este citată în data de
03.03.2016, ora 10,00, la Judecătoria
Piteşti, complet C4-3, Camera 2, din
Piteşti, Bd. Eroilor nr. 5, jud. Argeş,
în calitate de pârâtă în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

VÂNZĂRI IMOBILIARE

l Eu, Isabel Maria da Costa Duarte
Santos, contribuabil Portuges
numarul 153451491, cu domiciliul in
Portugalia, prin acest anunt informez
pe domnul Dorel Sarateanu, ca voi
inceta functiile mele in calitate de
reprezentant legal la directia generala de Finante al Portugaliei, cu
efect de la data publicarii prezentului
anunt.

l Particular, vând hotel în Braşov,
Piaţa Sfatului, lângă „Meli-Melo”.
Tel. 0741/955497.

CITAȚII
l Reclamant Zamfir Mihail chem în
judecată pe pârâta Zamfir Paulica la
Judecătoria Craiova în data de
16.02.2016 pentru divorţ.
l Numitul, Hrimiuc Nicu, cu ultimul
domiciliu în localitatea Darabani, Str.
Al. I. Cuza, nr.26, este citat la Judecătoria Darabani, pe data de 3
martie, ora 09.30, în calitate de pârâtdosar civ.nr. 1761/217/2015, în
procesul de divorţ cu reclamanta
Hrimiuc Ramona- Maria.
l Munteanu Mihaela, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Dancu,
Comuna Holboca, jud. Iaşi, este
citată în calitate de pârât în dosarul
cu nr. 9041/245/2015 la Judecătoria
Iaşi, din Iaşi, Str. Anastasie Panu, nr.
25, Jud. Iaşi pentru termenul din
10.03.2016, ora 08.30, la complet
C02M în proces cu reclamantul
Munteanu Ionuţ, având ca obiect:
divorț fără minori.
l Se citează pârâta Costescu Ioana
în dosarul nr. 2989/274/2015 al Judecătoriei Orşova cu termen de judecată la data de 03.03.2016 având ca
obiect divorţ.

l Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale
nr. 49, judeţul Argeş, este citată în
data de 03.03.2016, ora 10,00, la
Judecătoria Piteşti, complet C4-3,
Camera 2, din Piteşti, Bd. Eroilor nr.
5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.
l Doamna Murphy D. Romy este
citată pentru data de 01.03.2016, ora
9:00, în calitate de pârâtă la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în
dosarul nr. 1960/278/2014, având ca
obiect divorț.

l Numita Sîrbu Daniela din Drobeta
Turnu Severin jud. Mehedinţi este
citată la data de 16.02.2016 ora 08:30
la Judecătoria Turnu Măgurele, Jud.
Teleorman, Str. 1 Decembrie, secţia
FOND, camera Sala Civil în calitate
de pârât in contradictoriu cu Asociaţia de Proprietari nr. 6 (reclamantă).

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
administrator judiciar al Societatea
De Construcţii În Transporturi Bucureşti S.A. - Filiala Muntenia S.A.
desemnat prin hotărârea civilă din
data de 01.02.2016, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă în dosar nr. 38840/3/2014,
notificã deschiderea procedurii insolventei prevăzută de Legea nr. 85/2014
împotriva Societatea De Construcţii
În Transporturi Bucureşti S.A. Filiala Muntenia S.A, cu sediul în
Bucureşti Sectorul 2, Strada
OPANEZ, Nr. 3A, camera nr.72, Etaj

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. C10076/2015. Nr. 10076/03.02.2016.
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 19.02.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 68, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând
debitorului Pietroiu Manole, cu sediul în loc. Călărași, str. Progresul nr. 47A9, județul Călărași, cod
ﬁscal, în dosar de executare nr. C10076/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Autoturism marca BMWX5 cu nr. de înmatriculare MH-05-AKI, an fabricație: 2004, serie
șasiu: WBAFB71040LC31686, cilindri: 3000 cmc - valoare - 20.198 lei + TVA. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Banca
Comercială Carpatica - Agenția Călărași - Contract de garanție imobiliară nr. 470/13.02.2008;
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele jurudice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport.
Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data
de 05.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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1, CUI 32709974, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/911/2014.
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţa împotriva Societatea de Construcţii În
Transporturi Bucureşti S.A. - Filiala
Muntenia S.A vor formula declaraţie
de creanţa care va fi înregistrată la
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia
a VII-a Civilă, cu referire la dosarul
nr. 38840/3/2014, în următoarele
condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorulu
18.03.2016; b) termenul de verificare
a creanţelor, de întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar de
creanţe 08.04.2016; c) termenul
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la 04.05.2016; d) data
primei şedinţe a adunării generale a
creditorilor 14.04.2015 ora 14.00; e)
adunarea generală a asociaţilor la
data de 17.02.2016, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
l Această informare este efectuată
de: SC Hunt Oil Company Of
Romania SRL, cu sediul în
Băneasa Business Center, Sos. Bucureşti - Ploieşti, nr. 19-21, et. 4, sector
1, Bucureşti, nr. de telefon 021
2032410, ce intentioneza să solicite de
la Administraţia Bazinală Buzău
Ialomiţa, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea lucrărilor de
“Foraj vertical de explorare Largu 1
– varianta 1” propus a fi amplasat în
comuna Rusetu, extravilan, judeţul
Buzău. Aceasta investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie
nu vor rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de

aviz la adresa menţionată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului sau la SC Expert Serv
SRL, persoană de contact Dna Popa
Mariana, nr. de telefon 0754051464,
după data de 09.02.2016.

SOMAȚII
l Toţi cei interesaţi să facă opoziţie
la constatarea dobândirii dreptului
de propietate prin uzucapiune de
către Pascu Ioan, asupra imobilului
situat în Sovata, str. Praidului, nr. 57,
Mureş, inscris în CF cu nr. cadastral
1006/b, sunt invitaţi la Judecătoria
Sighişoara la termenul din data de
07.03.2016 în dosarul 2051/308/2015.

LICITAȚII
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunului imobil
situat in com. Bucov, sat Bucov, str.
S o s . D N 1 B , F. N , T 5 6 ,
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova,
compus din teren intravilan, in
suprafata masurata de 27.630 mp,
din acte 27.863, compus din teren,
hala industriala C1, cladire paza,
platforma decantor, imobilul
dispune de bransamente la toate
retelele tehnico -edilitare existente
in zona (apa, gaze, energie electrica,
fosa septica) la pretul de 1.897.880
lei (fara TVA). Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 15% din cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015,
30.09.2015, 10.11.2015 si
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 10.02.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon
0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul societatii debitoare. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 15% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatia are loc
in baza Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015 si
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 10.02.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare 0344104525.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar anunţă vânzarea prin
licitaţie publică a bunului imobil
situat in loc Blejoi, sat Blejoi, nr. 4, T
35, Parcela Cc 277/2 jud. Prahova,
compus din teren intravilan, in
suprafata masurata de 1622 mp,
compus din teren si baraca la pretul
de 62.390 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 15%
din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatia are loc in baza
Adunarilor Creditorilor din:
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015 si
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe
data de 10.02.2016 orele 13.00 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon 0344104525.
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise în vederea: Vânzării
bunului imobil – teren proprietate
privată a municipiului Piatra Neamţ,
în suprafaţă de 249 mp, situat în str.
Mărăşeşti, nr.26. Preţul de pornire la
licitaţie este de 21.738 lei conform
HCL nr. 28 din 22.01.2016. Vânzării
bunului imobil – teren proprietate
privată a municipiului Piatra Neamţ,
în suprafaţă de 4 mp, situat în str.
Dragoş Vodă, nr.70. Preţul de pornire
la licitaţie este de 528 lei conform

HCL nr. 28 din 22.01.2016. Vânzării
bunului imobil – teren proprietate
privată a municipiului Piatra Neamţ,
în suprafaţă de 83 mp, situat în str.
Aleea Ulmilor, f.n. Preţul de pornire
la licitaţie este de 13.002 lei conform
HCL nr. 28 din 22.01.2016. Licitaţia
va avea loc în data de 29 februarie
2016, ora 16,30, la sala de şedinţe a
Primăriei municipiului Piatra
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel
Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea
ofertelor se fac până la data de 26
februarie 2016, ora 14,00, inclusiv, la
Primăria municipiului Piatra Neamţ,

str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul
Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu,Autorizări şi
Transport zilnic între orele 8,00 –
16,30, unde se poate achiziţiona şi
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon 0233/ 218991,
interior 152, zilnic între orele 8,00 –
16,30.
l 1. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi de fax, adresa de e-mail ale
delegatarului: Primăria comunei
Nucşoara , județul Argeş,
tel.0248/582.013, fax: 0248/582.090,
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e-mail: primaria_nucsoara@yahoo.
com, Biroul Secretariat. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de
gestiune: -Hotărârea Consiliului
Local nr.66/16.10.2015 privind aprobarea modalităţii de gestiune a Serviciului de alimentare cu apă al
comunei Nucşoara, judeţul Argeş şi
aprobarea întocmirii documentaţiei
de atribuire. 3.Aria teritorială unde
urmează a se presta/furniza serviciul/
activitatea: Teritoriul administrativ
al comunei Nucşoara, judeţul Argeş.
4.Activitatea/serviciul care
urmează să fie prestată/prestat/furni-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 15269/2015. Nr. 25684/04.02.2016.
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 19.02.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 68, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând
debitorului Nita Valentin Ionel, cu sediul în loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 52, bl. J49, sc. 1, et. 3, ap.
13, judetul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 15269/2015, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Autoturism marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare CL-89VZB, an fabricație: 2001 serie șasiu: TMBER21U418455087, cilindri: 1781 cmc - valoare - 5.360 lei +
TVA. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii
ale altor creditori: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT Călărași. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în
limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele
ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte
la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea
207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 05.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.

publicitate
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zată/furnizat detaliat pe activităţi:
Delegarea de gestiune a serviciului
public de alimentare cu apă al
comunei Nucşoara, județul Argeş.
5.Durata contractului de delegare a
gestiunii: 10 ani. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon şi de
fax şi adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita
documentaţia de delegare, precum şi
modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria Comunei Nucşoara,
judeţul Argeş, tel.0248/582.30.13, fax:
0248/582.090, e-mail: primaria_
nucsoara@yahoo.com. Documentația
poate fi obținută de la sediul Primăriei -Biroul Secretariat. 7. Dacă este
cazul, costul şi condiţiile de plată în
vederea obţinerii documentaţiei de
delegare: Documentația de atribuire
poate fi achiziționată în urma unei
solicitări scrise. Prețul pentru obținerea documentației este de 300 lei şi
se achită la casieria Primăriei
Nucşoara. 8. Termenul-limită de
depunere a ofertelor, data şi ora,
adresa la care se depun/transmit
ofertele: 09.03.2016, ora 12.00
-Primăria comunei Nucşoara, judeţul
Argeş, la Biroul Relaţii cu publicul
-Registratură. 9.Data, ora şi locul la
care este programată începerea
procedurii de negociere directă:
10.03.2016, ora 12.00 -la sediul
Primăriei comunei Nucşoara, Sat
Nucşoara, strada Elisabeta Rizea,
comuna Nucşoara, judeţul Argeş. 10.
Dacă este cazul, garanţiile solicitate:
Garanţia de participare la licitaţie
este de 2.000 lei. 11.Durata de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice.
12.Pagina web pe care este disponibilă documentaţia: nu este cazul.
l Anunț privind organizarea licitației de vânzare masă lemnoasă fasonată, producția anului 2016.
Organizatorul licitației: Primăria
Comunei Remetea, cu sediul în

Comuna Remetea, Pța. Cseres Tibor,
nr. 10, Județul Harghita, CIF:
4367655, tel/fax: 0266-352-101,
e-mail: office@gyergyoremete.ro.
Data şi ora desfăşurării licitației:
19.02.2016, orele 09:00. Locul desfăşurării licitației: sediul Primăriei
Comunei Remetea, Comuna
Remetea, Județul Harghita. Tipul
licitației: licitație cu strigare. Licitația
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora
preselecției: 12.02.2016, ora 16:00.
Data şi ora limită până la care poate
fi depusă documentația pentru preselecție şi înscrierea la licitația din data
de 19.02.2016. Lista partizilor care se
licitează, prețul de pornire a licitației
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro . Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitație este de 320 mc, din
care: 1. Pe natură de produse: - Act
de punere în valoare nr. 01079 SR
CREANGA COM. REMETEA –
secundare rarituri – 320 mc. 2. Pe
specii: - Act de punere în valoare nr.
01079 SR CREANGA COM.
REMETEA – molid – 320 mc. Prețul
de pornire a licitației este de 150 lei/
mc fără TVA, conform HCL nr. 10
din Ianuarie 2016. Masa lemnoasă
fasonată oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a comunei Remetea.Caietul
de sarcini poate fi solicitat de la
sediul organizatorului, începând cu
data de 05.02.2016. Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie
să depună, până la data de
12.02.2016 ora 16:00, o cerere de
înscriere la licitație, la care trebuie să
anexeze documentele prevăzute la
art. 54, alin. 3 din HG 924/2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr.
74/02.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244/407710, fax
0244/593906, organizează în data de 17.02.2016, ora 12.00,
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului –
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a unui
spațiu de 4 mp pentru activități de copiere la DGRFP - Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Detaliile
privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa:
https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160202101354_dsi%
201897.pdf.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Clou Marketing Plus SRL – Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină cu ax
superior, 348 lei; Calculator Notebook, 31 lei; Birouri, 37 lei; Pistol
de vopsit Airmix 20, 48 lei; Laptop Lenovo, 78 lei; Calculator
portabil Dual-Core, 81 lei; Arzător indirect motorină, 117 lei;
Frigider Ariston, 15 lei; Aparat fotograﬁat Nikon D90 Kit 18, 281
lei; Canapea 3 loc., 12 lei; Pompă vopsit Flomax, 626 lei; Centrală
Termică Black Sea Supliers, 1.551 lei; Mașină de găurit multiplu,
2.003 lei; Circular de formatizat, 2.248 lei; Mașină de rindeluit,
2.669 lei; Canapea 2 loc., 11 lei; Compresor CT4 200, 195 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 17-022016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 18-02-2016, ora
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, camera 5, 0248.211511 - 3252.

LUNI / 8 FEBRUARIE 2016
Pentru informații şi date suplimentare vă puteți adresa organizatorului
licitației: Comuna Remetea, tel: 0266352-101.
l Administratori judiciari asociaţi
YNA Consulting SPRL şi Consultant
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual
ales în Drobeta-Turnu-Severin, Str.
Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi,
anunţă licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor imobile
existente în proprietatea debitoarei
SC IZOMETAL-MAGELLAN SRL,
cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C. Brătianu, nr.11, parter,
camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012,
având cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura generală de insolvenţă, în dosar
nr.6902/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi, după cum
urmează: 1.proprietate imobiliarăteren cu construcţii industrialesituată în Timişoara, str.A.Bacalbaşa,
nr.2/C, jud.Timiş, zona Fridorf-Calea
Şagului, formată din teren în suprafaţă de 6.000mp şi construcţii industriale după cum urmează: imobil
situat în Timişoara, str.Bacalbaşa
nr.2/C, zona Freidorf Timişoara,
înscris în CF421157 Timişoara, nr.
cad.649/b/1/3/2, constând în teren
intravilan cu suprafaţa de 1.083mp;
imobil situat în Timişoara, str.Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf Timişoara,
înscris în CF421160 Timişoara, nr.
cad.649/a/2/3/2, constând în teren
intravilan cu suprafaţa de 1.917mp;
imobil situat în Timişoara, str.Bacalbaşa nr.2/C, zona Freidorf Timişoara,
înscris în CF421211 Timişoara, nr.
cad.649/b/1/4, 649/b/2/4, 650/a/4/2,
constând în teren intravilan cu
suprafaţa de 3.000mp, respectiv nr.
cad. C1, 650/a/4/2, constând în
construcţii depozitare-utilaje tipografice, la preţul de pornire a licitaţiei de
275.700,00Euro, valoarea nu include
TVA; 2.proprietate imobiliară de
tip-magazin, CF410222-C1-U1-Timişoara; compartimentul I-magazin,
CF402207-C1-U1-Moşniţa Nouă;
incinta I, CF409541-Moşniţa Nouă;
construcţii incinta I, CF411367-Moşniţa Nouă; incinta I cu spaţii
showroom la parter şi etaj I, etaj II
birouri situate în localitatea Timişoara, str.Calea Buziaşului, nr.11,
judeţul Timiş, la pretul de pornire a
licitaţiei de 1.871.000,00Euro,
valoarea nu include TVA; 3.proprietate imobiliară-teren şi casă-situată
în loc.Timişoara, str.Albinelor,
nr.110/A, județul Timiş, CF419597
Timişoara, formată din teren în
suprafaţă de 1.820mp, având nr.
cadastral 3491/1/1/1, înscris în
CF419597 Timişoara, cu construcţia

C1 care constă din Corpul"A"-casa în
regim de înălţime S+P+M- aria
construita la sol 259mp, Corpul"B"garaj cu 2 garsoniere în regim de
înălţime P- aria construită la sol
131,67mp şi corpul"C"- anexa lemnearia construită la sol 44,64mp. Total
Construcţia C1 aria construită la
sol=435,31mp, având nr. cadastral
3491/1/1/1-C1, înscris în CF419597
Timişoara, la preţul de pornire a licitaţiei de 317.000,00Euro, valoarea nu
include TVA. Titlul executoriu în
baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile, îl reprezintă Sentinţa
nr.306/2015 din şedinţa publică din
data de 08.06.2015 pronunţată de
Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.
6902/101/2012/a109, prin care s-a
dispus ridicarea suspendării. Licitaţia
va avea loc la punctul de lucru al
debitoarei situat în localitatea Timişoara, str.Enric Baader, nr.13, jud.
Timiş, la data de 16.02.2016, ora
14:00, iar în cazul în care bunurile nu
vor fi valorificate, licitaţia va fi
reluată în aceleaşi condiţii la data de
23.02.2016, ora 14.00, la data de
01.03.2016, ora 14.00, la data de
08.03.2016, ora 14.00, respectiv la
data de 15.03.2016, ora 14.00. Participarea la licitaţie este condiţionată de
achiziţionarea caietului de sarcini şi
consemnarea unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei,
până la începerea licitaţiei în contul
unic de insolvenţă deschis la Banca
Comercială Carpatica, sub nr.
RO98CARP036000766158RO01.
Invităm pe toţi cei care vor să se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somăm
pe toţi cei care pretind vreun drept
asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii
suplimentare, privind bunurile scoase
la licitaţie, la telefoanele:
0252/328.293, 0744.528.869,
0252/354.399, 0742.592.183,
0256/220.827 sau 0745.267.676 şi pe
site-urile: www.ynaconsulting.ro şi
www.consultant-insolventa.ro.
l Primăria comunei Bicazu Ardelean, cu sediul în Comuna Bicazu
Ardelean, sat Bicazu Ardelean,
nr.211, tel./fax: 0233.255.301, e-mail:
conlocba@hotmail.com, -judeţul
Neamţ -organizează în data de
15.02.2016, ora 16.00 la sediul Primăriei, licitaţie publică cu plic închis
pentru vânzarea pe picior a cantităţii
de 6963mc masă lemnoasă pe picior,
din proprietatea comunei Bicazu
Ardelean (Toşorog şi Bistra) şi Pintec,
judeţul Neamţ, conform prevederilor

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Art Ro & Co Partener – Pitești, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Fierăstrău Machita LS1216,
furnizor SC Ebac Tehnic SRL, 1.620 lei; Sistem Alarmă Auto Video,
furnizor SC Quart Security Controls, 1.148 lei; Compresor
Dalgakiran DKC200, furnizor SC Ertagrup Utilaje PVC, 773 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale
restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 22-022016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 23-02-2016, ora
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5, 0248.211511 – 3252.

Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase aprobat prin
H.G.nr.924/2015. Preselecţia va avea
loc în data de 05.02.2016, ora 13.00,
la sediul Primăriei Bicazu Ardelean.
Documentaţia pentru selecţie şi
înscrierea la licitaţie poate fi depusă
până la data de 05.02.2016, ora 13.00,
la sediul Primăriei Bicazu Ardelean.
În caz de neprezentare a cel puţin doi
ofertanţi, se va organiza o nouă licitaţie în data de 29.02.2016, ora 16.00,
la sediul Primăriei, cu preselecţie în
data de 19.02.2016, ora 13.00, după
cum urmează: 1.cantitatea de 915mc
masă lemnoasă pe picior, provenită
din principale codru, conform APV
2039 întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 265Lei/mc;
2.cantitatea de 560mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale codru, conform APV 2040
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 295Lei/mc;
3.cantitatea de 970mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale codru, conform APV 2041
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 305Lei/mc;
4.cantitatea de 1050mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale codru, conform APV 2042
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 275Lei/mc;
5.cantitatea de 1300mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale codru, conform APV 2043
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 275Lei/mc;
6.cantitatea de 567mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
principale codru, conform APV 2047
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 157A% Brateş,
la preţul de pornire de 255Lei/mc;
7.cantitatea de 234mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
conservare, conform APV 2044
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 268A Toşorog,
la preţul de pornire de 295Lei/mc;
8.cantitatea de 221mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din
accidentale, conform APV 2045
întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 11A, 12A, 13A,
13B Bistra, la preţul de pornire de
215Lei/mc; 9.cantitatea totală de
579mc, din care: -cantitatea de
450mc masă lemnoasă pe picior,
provenită din principale, conform
APV 2023 întocmit de O.S.Bicaz, din
UP I Bicazu Ardelean, ua 82C
Pintec, la preţul de pornire de 230Lei/
mc. -cantitatea de 129mc masă
lemnoasă pe picior, provenită din

curăţiri întârziate, conform APV
1704 întocmit de O.S.Bicaz, din UP I
Bicazu Ardelean, ua 83B Pintec, la
preţul de pornire de 85Lei/mc; 10.
cantitatea de 567mc masă lemnoasă
pe picior, provenită din principale
codru, conform APV 3026 întocmit
de O.S.Tarcău, din UP I Bicazu
Ardelean, ua 166D% Brateş, la preţul
de pornire de 250Lei/mc. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior
oferit la licitaţie este de 6963mc, din
care: -produse principale 6379mc;
-produse conservare 234mc; -produse
accidentale 221mc; -produse curăţiri
întârziate 129mc şi respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -răşinoase
5.245mc; -fag 1620mc; -diverse moi
100mc. Neîncheierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate, în termenul de
maxim de 10 zile lucrătoare, din
culpa exclusivă a operatorului
economic atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente şi a dreptului de
participare la licitaţie/negociere
pentru partida al cărui contract de
vânzare-cumparare a făcut obiectul
rezilierii de către ofertantul declarat
adjudecatar, partida urmând să fie
declarată adjudecată de către operatorul economic care a oferit preţul
următor în sens descrescător, iar în
situaţia în care nici acesta din urmă
nu se va prezenta pentru încheirea
contractului, se va organiza o nouă
licitaţie. Masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
Regulamentului aprobat prin
H.G.nr.924/2015 şi alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini se poate
cumpăra de la sediul Primăriei
Bicazu Ardelean, începând cu data
de 1.02.2016. Relaţii suplimentare la
tel./fax: 0233.255.301, persoană de
contact: Rosu Iuliana, tel.:
0752.491.267.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional
manager transport, nr.2955/2013,
eliberat pe numele Onutu Ion. Îl
declară nul.
l Pierdut Titlu de proprietate
nr.19044/1/21.09.1999, Mircea Bădoiu
Sempronius Petru.
l Pierdut carte de intervenţie casa
de marcat fiscalizata marca
DATECS MP55, locul de instalare în
Str. Radovanu nr. 5 sector 2 Bucureşti, model 943.01 serie 12132280 nr.
aviz de utilizare 0140 număr de
ordine 040336, seria fiscală
MB0140040336. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Invitație
de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru regiunea ﬁscală Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de 19.02.2016,
orele 14.00, ofertă în vederea desemnării unui practician în
insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: 1.
S.C. Prod Serv SRL, CUI 3746910, Alexandria, jud. Teleorman; 2.
S.C. Panorea Textil SRL, CUI 13352670, Turnu Măgurele, jud.
Teleorman; 3. P.F.A. Robu Paul, CIF 20213062, com. Balaci, sat
Tecuci, jud. Teleorman; 4. S.C. Evana Agroserv SRL, Roșiorii de
Vede, jud. Teleorman; 5. S.C. Bogdan Prest Serv SRL, CUI
25573127, com. Crângu, jud. Teleorman; 6. S.C. Stewart Support
Point SRL, CUI 29546478, com. Călmățuiu de Sus, sat Băcălești,
jud. Teleorman; 7. S.C. Lazaroni Com SRL, CUI 9916150,
Alexandria, jud. Teleorman; 8. S.C. GVG Italian Production And
Trade SRL, CUI 17006962, Alexandria, jud. Teleorman, aﬂate pe
rolul Tribunalului Teleorman, întocmită conform prevederilor art.
16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală.

