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OFERTE SERVICIU
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vrancea organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant, pe
perioadă nedeterminată, după cum
urmează: -Referent treapta II– 1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art. 3
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt
disponibile accesând pagina oficială
(www.vnocpi.ro). Relații suplimentare se
obțin la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Vrancea din
Focşani str. Cuza vodă nr.69, Biroul
Resurse Umane şi Interogare Baze de
Date, telefon 0237/228754 -int.21.
l Şcoala Gimnazială Specială nr.1,
Municipiul Ploieşti, cu sediul în Ploieşti,
Str.Făgăraş, nr.1, scoate la concurs un
post, contractual temporar vacant, de
îngrijitoare, studii liceale sau ciclu inferior liceal, vechime în muncă minim 2
ani. Concursul se va desfăşura la sediul
instituției, Str.Făgăraş, nr.1, municipiul
Ploieşti, în conformitate cu prevederile
HG286/2011, cu modificările şi completările ulterioare: -În data de 25.07.2016,
ora 09.00 -proba scrisă; -În data de
26.07.2016, ora 09.00 -proba practică.
Dosarele se depun la sediul şcolii,
termen limită 15.07.2016, ora 12.00.
Persoană de contact: Manea Vasilica,
secretar, tel.0244.574.563.
l Consiliul Local al Comunei Sârbeni,
prin Primăria comunei Sârbeni, Judeţul
Teleorman, scoate la concurs în data de
29 şi 30 august 2016, ora 10.00, funcţia
contractuală vacantă, de Referent, în
cadrul căminului cultural Sârbenii de
Jos, conform H.G.nr.286/2011. I.Principalele cerinţe stabilite potrivit fişei
postului sunt următoarele: -Studii medii;
-Cunoştiinţe minime operator calculator; -Nu se solicită vechime în
domeniu. II.Documentele solicitate
candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs: -cerere înscriere la
concurs, adresată conducătorului instituţiei (primar); -copie xerox act de identitate; -adeverinţă medicală de la
medicul de familie, care să ateste starea
de sănătate şi să conţină în clar,
numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de ministerul sănătăţii; -cazier
judiciar; -copie xerox după act de studii
(minim studii medii liceale). Actele solicitate mai sus, în copie xerox, vor fi
prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Probele de concurs sau examen, vor avea
loc după cum urmează: -29 august 2016,
ora 10.00 –proba scrisă; -30 august
2016, ora 10.00 –proba interviu. Data
limită până la care se pot depune dosarele este 22.07.2016, ora 14.00. Dosarele
se depun la registratura primăriei
comunei Sârbeni. Date de contact şi
relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul primăriei comunei Sârbeni sau la
telefon: 0247.459.105, zilnic între orele
8.30–15.30.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcţii contractuale de
execuţie, temporar, vacanta de portar ICompartimentul Personal Administrativ
– Serviciul Urbanism – Arhitect şef din
cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului municipiului Râmnicu
Sărat. Concursul va avea loc la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
în data de 26 iulie 2016, ora 10,00 –
proba scrisă, iar interviul în data de 29
iulie 2016. Condiţiile de participare, la
concursul menţionat mai sus, sunt cele

prevazute în art.3 din H.G nr. 286/2011,
actualizată, precum şi cele specifice şi
anume: - pentru funcţia de portar: studii
medii atestate cu diploma de bacalaureat sau studii generale atestate cu
diplomă sau adeverinţă; minimum 2 ani
vechime în muncă; atestat profesional de
catre Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti sau, după caz, de
inspectoratul de poliţie judeţean. Aceste
condiţii de participare la concurs se vor
afişa la sediul Primariei municipiului
Ramnicu Sarat, precum şi pe site-ul
Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune până
la data de 15 iulie 2016, inclusiv, ora
14,00 la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat şi la numarul de
telefon 0238561946.
l Primăria comunei Nicolae Bălcescu,
cu sediul în comuna Nicolae Bălcescu,
str.Eroilor, nr.380, organizează concurs
contractual vacant conform HG286,
pentru ocuparea postului de Consilier I,
pe perioada nedeterminată, din compartimentului Dezvoltare locală, Urbanism,
Administrativ şi Transport. Concursul se
organizează la sediul primariei Nicolae
Bălcescu în ziua de 1 august 2016, ora
09.00 -proba scrisă şi 1 august 2016 ora
13.00 –interviul, iar dosarele complete de
participare la concurs întocmite conform
regulamentului privind stabilirea condiţiilor de organizare şi a modului de
desfăşurare a concursului/examenului
de ocupare a posturilor vacante sau
temporar vacante corespuzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
evaluare a performanţelor profesionale
individuale în cazul examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Nicolae Bălcescu,
judeţul Bacău şi al serviciilor publice de
interes local subordonate, se depun la
sediul primăriei Nicolae Bălcescu în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a. Condiţiile
de participare: (studii superioare de
lungă durată-inginer, vechime în specialitate minim 2 ani), bibliografia şi documentele pentru întocmirea dosarului de
înscriere la concurs sunt afişate la sediul
primăriei Nicolae Bălcescu. Informaţii
suplimentare la telefon nr.0234.214.071.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de secretar al
comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud. Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 09 august 2016, ora
10.00 proba scrisă. Dosarul de înscriere
la concurs se poate depune în termen de
20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef birou – Biroul
Achiziţii Publice, Investiţii şi Gestio-

narea Patrimoniului din cadrul Agenţiei
Naţionale de Integritate. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale
de Integritate, în data de 8 august 2016,
ora 10.00 - proba scrisă. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale de Integritate şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 143 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de
conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul Control Relații de Muncă din
cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Bacău. Concursul se organizează
la sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Bacău, în data de 08 august 2016
la ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Bacău. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la
nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi
Purtător de Cuvânt şi şef birou – Biroul
Punct Naţional de Contact din cadrul
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Concursul se organizează la sediul
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în data de 08 august 2016, ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de arhitect şef al
municipiului Brăila, judeţul Brăila.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 08 august 2016, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarul de înscriere
la concurs se depune în termen de 20 zile
de la data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de director executiv
adjunct – Medic şef, din cadrul Casei de
Asigurări de Sănătate Bistriţa – Năsăud.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, în data de 09 august 2016, ora
10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documen-

tele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ. Concursul se
organizează la sediul Consiliului Judeţean Neamţ în data de 09 august 2016
ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Consiliului Judeţean Neamţ. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor publice de
conducere vacante de şef serviciu –
Serviciul Prevenţie, Intervenţie Situaţii
Speciale, Evaluare Minori, Fapte Penale
şi şef serviciu – Serviciul Management
de Caz pentru Copil, Monitorizare
Servicii Sociale din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Tulcea. Concursul se
organizează la sediul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, în data de 9 august 2016,
ora 10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Tulcea.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată şi completată de
H.G. nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef birou – Biroul
Agricol, Urbanism şi Turism din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
comunei Tureni, judeţul Cluj. Concursul
se organizează la sediul Primăriei
comunei Tureni, judeţul Cluj, în data de
10 august 2016, ora 10.00 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei
Tureni, judeţul Cluj. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de
conducere vacante de şef serviciu-Serviciul Protecția copilului din cadrul
Administraţiei Sociale Comunitare
Oradea, judeţul Bihor Concursul se
organizează la sediul Administraţiei
Sociale Comunitare Oradea, judeţul
Bihor, în data de 11 august 2016, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, judeţul Bihor. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul şi pe

site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon: 0374.112.726.
l Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat şi Probleme Speciale- UT 360, cu
sediul în Curtea de Argeş, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar vacante,
de Referent IA, din cadrul Compartimentului Gestiune Produse RS.
Concursul se organizează la sediul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor
de Stat şi Probleme Speciale- UT 360 din
Curtea de Argeş, în data de 25.07.2016,
ora 10.00, proba scrisă şi în data de
28.07.2016, proba interviu. Candidații
trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de Referent 1A
conform art.3 din HG nr.286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare şi
să aibă studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat. Vechime minimă în
specialitatea studiilor- 9 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 5 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul ANRSPS- UT. 360
Curtea de Argeş. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0248.721.051.
l Anritsu Solutions SRL caută Inginer
sistem software, având 8 ani experienţă
în domeniul Telecom, auditurilor de
reţea şi service folosind MasterClaw,
Instruire si consultanta MasterClaw,
telefonie IP si protocoale VoIP (SIP,
H323), arhitecturi, produse, servicii
protocoale GSM, GPRS si UMTS, Business Intelligence (BO, Cognos, etc.),
Network QoS/Admission Control/Policy/
Traffic Management/ Prioritization,
Protocoale IP: TCP/UDP/IP, MPLS,
OSPF, BGP şi alte protocoale de routing,
arhitecturi reţele de voce (Voice
Networks), servicii, oferte Telecom
Carriers pentru firme (WAN, MPLS,
VPN, telefonie Ip, etc.), performanţe de
analiză a traficului, reţea şi servicii QoS
(KPI, KQI), instruire şi consultanţă,
cunoştinţe avansate de limba engleză şi
spaniolă scris şi vorbit. Disponibilitate
deplasări 80% din timp, în lume. Tel:0737.550.035.
l Anunt Regia Nationala a Padurilor–
Romsilva, cu sediul in strada Petricani,
nr. 9A, sector 2, Bucuresti cod postal
023841, telefon 0040/213171005; fax:
0040/3101285, organizeaza in data de
25.07.2016, ora 9.00, la sediul acesteia,
concurs pentru ocuparea a 2 (doua)
posturi de referent (responsabil comunicare) din aparatul central al Regiei
Nationale a Padurilor–Romsilva.
Concursul va consta intr-o proba scrisa
(elaborarea si sustinerea unei lucrari cu
tema ,,Comunicarea organizationala ca
instrument strategic de crestere a performantei institutionale”) si o proba
interviu in cadrul careia vor fi evaluate
proiectele si abilitatile candidatilor. A.
Conditii de participare la concurs pentru
primul post de referent comunicare: a)
Studii: studii universitare de licenta
absolvite cu diploma,respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta; b)
Participarea la cel putin trei campanii de
protectia mediului promovate de organizatii neguvernamentale,dintre care
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minim una cu relevanta pentru domeniul silvic si experienta de minimum
5ani (dovedita prin documente) in
domeniul comunicarii si relatiilor cu
societatea civila; c) Cunostinte de
operare pe calculator (Windows, Word,
Excel, Internet Explorer); d) Cunoasterea unei limbi straine. B. Conditii de
participare la concurs pentru cel de-al
doilea post de referent comunicare: a)
Studii: studii universitare de licenta
absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lunga durata, absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta, cu
experienta de minim 5 ani (dovedita prin
documente) in domeniul jurnalistic si
online media; b) Cunostinte de operare
pe calculator (Windows, Word, Excel,
Internet Explorer); c) Cunoasterea unei
limbi straine. Inscrierile se vor face la
secretariatul Regiei Nationale a Padurilor– Romsilva, pana la data de
22.07.2016, ora 12, iar dosarul de
inscriere la concurs trebuie sa contina in
mod obligatoriu urmatoarele: -cerere de
inscriere; -curriculum vitae; -copie a
diplomei de licenta legalizata care atesta
studiile in specialitatea postului scos la
concurs; -adeverinta privind vechimea in
munca; -adeverinta care atesta experienta in domeniul postului scos la
concurs; -adeverinta medicala care sa
ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6luni anterior
derularii concursului, de catre medicul
de familie al candidatului sau de catre
alte unitati sanitare abilitate. Adeverinta
de sanatate trebuie contina in clar
numarul, data,numele emitentului si
calitatea acestuia, in formatul standard
stabilit de Ministerul Sanatatii; -copia
actului de identitate; -certificat de cazier
judiciar; -recomandare de la ultimul loc
de munca din care sa rezulte profilul
profesional si moral al candidatului.
Candidatii declarati admisi vor fi incadrati in munca pe o perioada determinata de 6luni, cu posibilitatea de a fi
prelungita.Tematica si bibliografia
pentru concurs precum si alte informatii
suplimentare (punctaj concurs, contestatii, etc.) se pot obtine de la Serviciul
Organizare, Resurse Umane, Programare si Cercetare Stiintifica, din
aparatul central al Regiei Nationale a
Padurilor–Romsilva.

PROPUNERI AFACERI
l De vânzare societate comercială în
funcţiune, autorizată, fără obligaţii
restante, cu profil producţie chimică,
situată în comuna Valea Călugărească,
Prahova având: -teren 5.850mp; -două
clădiri de producţie dotate cu: reactoare,
rezervoare, malaxoare, concasor, mori,
centrifuge, calcinator, filtre, pompe;
-clădire administrativă, laborator,
magazii; -toate utilităţile. Preţul de
vânzare se stabileşte prin negociere
directă. Tel./Fax: 0244.236.620;
0244.235.551; 0744.341.910

CITAȚII
l Se citează debitorul Negrescu Daniel
Petrişor în dosarul nr. 2803/223/2015
aflat pe rolul Judecătoriei Drăgăşani
pentru termenul din 10 august 2016, în
proces cu S.C. Urban S.A.
l Se citează Ezzati Mohsen, în calitate
de pârât, în dosarul nr. 375/828/2016 al
Judecătoriei Topoloveni, jud. Argeş,

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 Ecuaro Pato Grup SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire: Autoutilitară marca Peugeot, nr. ID.
VF3GC96283733, an fab. 2007, AG-74-GBS. Valoare [Ron, fără
TVA]: 10.500 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele
de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 RO17TREZ
0465067XXX013347, 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 21-07-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în
data de 22-07-2016, 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, tel.
0248.211511 - 3252.
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având ca obiect divorţ fără copii, cu
termen la 20.09.2016.

DIVERSE
l Câştigătorul tombolei C&A Customer
Experience în urma extragerii din luna
Iunie 2016, premiu ce consta într-un
voucher în valoare de 2.000RON, este dl
Dobre Claudiu.
l Informare: S.C. Cornel & Cornel
Topoexim S.R.L. cu sediul social în
Bucureşti, str I.P. Ceaicovski, nr. 9,
sector 2, ap 16, sector 2 şi punct de lucru
(adresa de corespondenţă) în Bucureşti,
str. Vidra, nr. 31, sector 6, a depus la
A.N. Apele Române – ABA Argeş
Vedea, Piteşti documentaţia tehnică
pentru OMV Petrom SA Zona de
Producţie III Muntenia Vest pentru “
Conductă nouă de gaz Staţie compresoare Icoana - SRM Corbu” propus a fi
amplasat în Localitatea Icoana, Judeţul
Olt şi Localitatea Corbu, Judeţul Olt.
Pentru orice informaţii sau sugestii vă
rugăm să-l contactaţi pe d-l. Dumitru
Florin, tel 021/2204002.
l Informare: S.C. Cornel & Cornel
Topoexim S.R.L. cu sediul social în
Bucureşti, str I.P. Ceaicovski, nr. 9,
sector 2, ap 16, sector 2 şi punct de lucru
(adresa de corespondenţă) în Bucureşti,
str. Vidra, nr. 31, sector 6, a depus la
A.N. Apele Române – ABA Argeş
Vedea, Piteşti documentaţia tehnică

pentru OMV Petrom SA Zona de
Producţie III Muntenia Vest pentru “
Reabilitare conductă de gaze 6” Parc
Siliştea - Staţie Compresoare Icoana”
propus a fi amplasat în Localitatea
Icoana, Judetul Olt şi Localitatea
Tufeni, Judeţul Olt. Pentru orice informaţii sau sugestii vă rugăm să-l contactaţi pe d-l. Dumitru Florin, tel
021/2204002.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi
Asociaţii SPRL notifică creditorii cu
privire la deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014
împotriva debitoarei SC Kaproni Transport SRL cu sediul în comuna Blejoi, sat
Blejoi nr. 47 B, biroul 1, judeţul Prahova,
J29/1483/2007, CUI 21906296, în
dosarul 4791/105/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Prahova, Secţia a II-a
Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
vederea întocmirii tabelului suplimentar
-10 zile de la primirea notificării,
termenul de verificare a creanţelor, de
întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar de creanţe -08.08.2016,
termenul de depunere a contestatiilor -7
zile de la publicarea tabelului suplimentar în BPI, termenul de întocmire a
tabelului definitiv consolidat
-06.09.2016. Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de
29.09.2016. Pentru relaţii: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
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LICITAȚII
l Anunţ. Societatea Agricola Agro
Servis Păuleşti, judeţ Prahova, organizează licitaţie in vederea vânzării mijloacelor fixe teren şi construcţii situate în
intravilanul Comunei Păuleşti, Sat
Păuleşti, T11 P Cc 1244/2 cu numărul
cadastral 28007. Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 295.417 lei fără
TVA. Preţul documentaţiei de participare este de 250lei, plata se va efectua în
numerar la casieria societăţii. Taxa de
participare la licitaţie este de 500lei,
plata se va efectua în numerar la casieria
societăţii. Licitaţia va avea loc în
02.08.2016, orele 10:00, la Casa de
cultură ARH Toma T. Socolescu
Păuleşti. Ofertele se depun până la
01.08.2016, la sediul societăţii până orele
14:00. La licitaţie pot participa persoane
fizice sau juridice care îndeplinesc condiţiile cerute de lege si cele prevăzute in
documentaţia pentru vânzare. Documentaţia pentru vânzare pot fi obţinută
începând cu data de 11.07.2016. Relaţii
suplimentare se pot obţine la numărul
de telefon 0762.298.868 -Gheorghe
Maria.
l SC Aniko Trans SRL, prin lichidator
judiciar anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a bunului imobil situat in com.
Bucov, sat Bucov, str. Sos. DN1B, F.N, T
56, P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova,
compus din teren intravilan, in suprafata masurata de 27.630 mp, din acte

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr.
496 C. Nr. 8801din 05.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2016, luna iulie, ziua 05. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna iulie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Euro Lavidor SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iedera
de Sus, str. Punctul Acasă pe Vale, nr. FN, cod de identificare fiscală 25448671: - Teren extravilan, în
suprafață de 2645 mp, situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului, prețul de pornire al
licitației este preț de evaluare, diminuat cu 25 %, respectiv suma de 10.105 lei [13.473 lei - (13.473lei
x 25% )] - (exclusiv TVA **). **) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, este de 20%, neimpozitabil conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal. 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 a 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: 08.07.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. 518
C. Nr. 8873 din 06.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2016, luna iulie, ziua 06. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna iulie, orele 12.00, anul 2016, în localitatea
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Eurodariland SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Iedera de Sus, str.
Principală, nr. 156, cod de identificare fiscală 25448663: - Teren extravilan, în suprafață de 2690 mp,
situat în localitatea Iedera - Punct Ruda - Valea Plopului. Prețul de pornire al licitației este prețul de
evaluare, diminuat cu 25%, respectiv suma de 10105 lei [13473 lei - (13473 lei x 25%)] (exclusiv
TVA **). **) cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile,
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este de 20%, neimpozitabil
conform art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 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 prezentulu 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: 08.072016.

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
1.562.960 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 30 %
din cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015, 30.09.2015,
10.11.2015, 14.01.2016, 30.03.2016,
19.05.2016 si 05.07.2016. Licitaţiile vor
avea loc pe data de: 12.07.2016,
22.07.2016, 01.08.2016 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 70%
din cel stabilit in raportul de evaluare.
Licitatia are loc in baza Adunarilor
Creditorilor din: 04.08.2015, 30.09.2015,
10.11.2015, 14.01.2016, 30.03.2016,
19.05.2016 si 05.07.2016. Licitaţiile vor
avea loc pe data de 12.07.2016,
22.07.2016, 01.08.2016 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, pe care se afla amplasata o
baraca la pretul de 51.380 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 30% din cel stabilit in raportul
de evaluare. Licitatia are loc in baza
Adunarilor Creditorilor din: 04.08.2015,
30.09.2015, 10.11.2015, 14.01.2016,
30.03.2016, 19.05.2016 si 05.07.2016
Licitaţiile vor avea loc in data de:
12.07.2016, 22.07.2016, 01.08.2016 orele
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon 0344104525.
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC SavtranS SRL, organizeaza
incepand cu data de 13.07.2016 din
doua in doua saptamani in fiecare zi de
vineri la ora 12:00 pana la data de
02.10. 2016 inclusiv la sediul lichidatorului licitatie publica cu strigare pentru
vanzarea in bloc a bunurilor debitoarei
situate in jud. Valcea, com. Budesti, sat
Racovita,Punct Poligon, constand in
cladire (restaurant+microhotel) si teren
constructii 2200 mp. Relatii la telefon
0723880617.

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru
SC Anvelos SRL din Ploiesti jud.
Prahova, organizeaza in data de
13.07.2016, 22.07.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea bunurilor debitoarei constand in imobil situat in
Ploiesti str. Eroilor nr. 29 = 53.700
EURO fara TVA, Autospecializata
Mitsubishi – furgoneta frigorifica =
1.000 EURO. Relatii la telefon
0723880617 sau 0723281559.
l S.C. Anvidor S.R.L Resita - în faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului imobil, reprezentand "
Constructie - Locuinta P", situat in
Resita, str. Marasti, nr. 2, apartamentele
nr. 1 si 2, Jud. Caras - Severin, inscris in
C.F. nr. 33135 - C1-U1 Resita si C.F. nr.
33135 - C1-U2 Resita pretul de pornire
al licitatiei este de 62.900 Lei + T.V.A.
reprezentand 50 % din pretul de
evaluare. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et. 2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355/429.116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei. Licitatia
va avea loc in data de 22.07.2016, orele
12.30, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin.
l Organizatorul licitaţiei: Direcția
Silvică Teleorman, cu sediul‚ în Alexandria, str. Mihăiţa Filipescu, nr. 3, jud.
Te l e o r m a n , t e l . 0 2 4 7 . 3 1 2 . 3 3 3 ,
fax.0247.315.790, e-mail: office@alexandria.rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 21.07.2016, ora 11.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul Direcţiei
Silvice Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu, nr.3, jud.Teleorman.
Tipul licitaţiei -publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
pentru vânzare masă lemnoasă fasonată
provenită din pădurile statului. Licitaţia
este organizată şi se desfăsoară conform
prevederilor „Regulamentului de
vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de
RNP Romsilva, aprobat prin Hotărârea
Guvernului, nr.924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 18.07.2016, ora
14.00. Data şi ora limită până la care se
poate depune documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
18.07.2016, ora 11.00. Lista loturilor de
masă lemnoasă fasonată cu preţurile de
pornire la licitaţie este afişată la sediul
unităţii şi poate fi accesată pe site-ul:
Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva
la adresa: www.rosilva.ro. Volumul total
de masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie: 1375,986mc., din care pe sorti-

mente: -lemn rotund pentru cherestea:
564,447mc; -lemn rotund şi despicat
pentru industria celulozei şi hartiei:
169,089mc; -lemn rotund pentru
construcții: 642,45mc din care pe specii
şi grupe de specii: -stejar: 68,348mc;
-frasin: 173,645mc; -cer, gârniţă:
524,638mc; -Div.tari: 44,711mc;
-salcam: 54,41mc; -Div.moi: 441,243mc.
Masa lemnoasă oferită la vânzare
provine din fondul forestier proprietate
publică a statului şi nu este certificat în
sistemul Forest Stewartship Council
(FSC). Conform caietului de sarcini
masa lemnoasă rămasă neadjudecată
după încheierea licitatiei, se poate adjudeca prin negociere în aceeasi zi sau
oferi la o nouă licitaţie în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi de
alte reglementari în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului începând cu data de
11.07.2016. Pentru informații si date
suplimentare, se poate adresa organizatorului licitaţiei, persoană de contact ing.
Ionescu Dimitrie, tel.0247.312.333,
0726.175.233, fax.0247.315.790.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Vrancea cu sediul în municipiul
Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă, nr.17,
judeţul Vrancea, telefon: 0237.221.300
sau 0237.222.391, fax: 0237.227.215,
e-mail: office@focsani.rosilva.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 19.07.2016, ora
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea cu sediul în
municipiul Focşani, str.Leopoldina Bălănuţă, nr.17, judeţul Vrancea. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului,
nr.924/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării
preselecţiei: 14.07.2016, ora 14.00. Data
şi ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 13.07.2016, ora
16.00. Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de
licitare pentru fiecare partidă, sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe
site-ul: www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 4.083 m3, din care pe natură de
produse: -produse principale: 519 (m3);
-produse secundare: 2.428 (m3);
-produse de igienă: 0 (m3); -produse
accidentale: 1.136 (m3) şi, respectiv, pe
specii şi grupe de specii: -răşinoase:
1.189 (m3); -fag: 1.726 (m3); -stejari: 173
(m3); -diverse tari: 372 (m3); -diverse
moi: 623 (m3). Masa lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare provine din fondul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpina. În temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de procedură, S.F.M.
Câmpina organizează la sediul din Câmpina, bd. Carol I, nr. 31, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 19.07.2016, ora 13.00, microbuz M2 Ford Fady
SPR 208, an fabricație 2005, preț de pornire 9.895 lei, și autoturism Volvo R/RS74/S60, an fabricație
2004, preț de pornire 8.305 lei, proprietatea debitoarei S.C. Ferny S.R.L. - Breaza, jud. Prahova; - În data
de 19.07.2016, ora 14.30, teren intravilan 4590 mp, situat în localitatea Telega, punct Călineț, jud.
Prahova, preț de pornire 46.178 lei, proprietatea debitoarei Cacarumbas Virginica - București; - În data
de 20.07.2016, ora 13.00, construcție - spațiu comercial, 99,30 mp, situat în localitatea Câmpina, str.
Calea Doftanei, nr. 91B, jud. Prahova, preț de pornire 37.295 lei, proprietatea debitoarei S.C. Aricescu
Impex S.R.L. - Câmpina; - În data de 20.07.2016, ora 14.30, teren intravilan curți construcții, 785 mp și
construcție C1 locuință (P+E) 162 mp, situate în localitatea Poiana Câmpina, str. Gării, nr. 83, jud.
Prahova, preț de pornire 168.150 lei, proprietatea debitoarei S.C. Trinacria Impex S.R.L. – Câmpina; - În
data de 21.07.2016, ora 13.00, teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/2, jud.
Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/3,
jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei, teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78,
P 1084/8, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 4.500 mp, situat în Valea Doftanei,
T 78, P 1084/14, jud. Prahova, preț de pornire 4.223 lei; teren extravilan 3.700 mp, situat în Valea
Doftanei, T 78, P 1084/15, jud. Prahova, preț de pornire 3.188 lei; teren extravilan 5.000 mp situat în
Valea Doftanei, T 78, P 1084/23, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp,
situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/38, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000
mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/39, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan
5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/40, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren
extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/45, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei;
teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/48, jud. Prahova, preț de pornire 4.688
lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/53, jud. Prahova, preț de pornire
4.688 lei; teren extravilan 5.001 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/54, jud. Prahova, preț de
pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/55, jud. Prahova, preț
de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/57, jud. Prahova,
preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/58, jud.
Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/60,
jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei; teren extravilan 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78,
P 1084/61, jud. Prahova, preț de pornire 4.688 lei, proprietatea persoanei fizice Postolache Ion, pentru
creanțele debitoarei Postolache V. Ion „Sirol” P.F.A. - Valea Doftanei, jud. Prahova. Prețurile de pornire ale
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
0244.376.010; 0244.376.011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.
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forestier proprietate publică certificat
FSC® (FSC-C109255). Masa lemnoasă
pe picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în data de 19.07.2016,
după licitaţie, în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de: 08.07.2016,
între orele 09.00-14.00. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, partida nu se supune
licitării şi nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon: 0237.221.300 sau
0237.222.391, e-mail: office@focsani.
rosilva.ro, fax: 0237.227.215.
l Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Vrancea, cu sediul în strada
Leopoldina Bălănuţă, nr.17, municipiul
Focşani, judeţul Vrancea, tel:
0237.221.300, fax: 0237.227.215, e-mail:
office@focsani.rosilva.ro.Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 19.07.2016, ora
12.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Direcţia Silvică Vrancea, cu sediul în
strada Leopoldina Bălănuţă, nr.17, municipiul Focşani, judeţul Vrancea. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului,
nr.924/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării
preselecţiei: 14.07.2016, ora 14.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 13.07.2016, ora
16.00. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi
pasul de licitare pentru fiecare lot/piesă
sunt afişate la sediul organizatorului şi pe
site-ul: www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 2.462,921m3, din care pe sortimente: -lemn pentru furnire estetice:
0,000 (m3); -lemn pentru furnire tehnice:
8,640 (m3); -lemn pentru cherestea:
769,857 (m3); -lemn rotund şi despicat
pentru industria celulozei şi hârtiei:
897,221 (m3); -lemn pentru mină: 0,000
(m3); -lemn pentru PAL şi PFL: 142,580
(m3); -lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: 60,466 (m3);
-lemn de foc: 584,157 (m3) şi, respectiv,
pe specii şi grupe de specii: -răşinoase:
534,838 (m3); -fag: 641,442 (m3); -stejar,
gorun: 175,055 (m3); -cer, gârniţă: 0,000
(m3); -salcâm: 6,570 (m3); -cireş: 1,000
(m3); -paltin: 51,912 (m3); -frasin: 0,000
(m3); -tei: 248,020 (m3); -plop: 694,108
(m3); -diverse tari: 104,976 (m3); -diverse
moi: 5,000 (m3). Materialele lemnoase

fasonate oferite spre vânzare provin din
fondul forestier proprietate publică certificat FSC® (FSC–C109255). Masa
lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei, se poate adjudeca prin negociere, în data de
19.07.2016, după licitaţie, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi de
alte reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de: 08.07.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -dacă la licitaţie se prezintă un
singur ofertant, piesa/lotul nu se supune
licitării şi nu se poate adjudeca prin licitaţie. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: persoană de contact: ing.
Olteanu Titi, telefon: 0237.221.300 sau
0237.222.391, e-mail: office@focsani.
rosilva.ro, fax: 0237.227.215.
l SC Tara Com Impex SRL, prin lichidator anunţă vânzarea publică a bunului
imobil situat in Azuga, str. Prahovei, nr.
32, bl. 21B, sc. A, et. 1, jud. Prahova,
(zona semicentrala), respectiv un apartament compus din trei camere si dependinte la pretul de 127.140 lei. Dotari:
gresie, parchet, tamplarie PVC. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 40% din
pretul stabilit in raportul de evaluare si
sunt stabilite urmatoarele zile de licitatie:
18.07.2016, 19.07.2016, 21.07.2016,
26.07.2016, 28.07.2016, 03.08.2016,
04.08.2016, 16.08.2016, 18.08.2016,
23.08.2016, 25.08.2016, 30.08.2016,
01.09.2016, 06.09.2016, 08.09.2016,
13.09.2016 15.09.2016, 20.09.2016,
22.09.2016 si 26.09.2016 orele 13.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0344104525.
l SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica
a bunurilor aflate in patrimoniul societatii
debitoare conform raportului de reevaluare si a regulamentului de vanzare a
bunurilor ce au fost incuviintate de
Adunarea Creditorilor din 26.02.2015, si
anume: unitate de cernut faina, masina
profesionala de curatenie, dospitor
Bongard, mixer planetar Saturn, modelator lung, masina de spalat navete, cuptor
vatra. Pretul de pornire al licitatiei fiind
redus cu 50% din pretul stabilit in raportul
de reevaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 19.07.2016, 21.07.2016,
26.07.2016, 28.07.2016, 02.08.2016,
04.08.2016, 09.10.2016, 11.10.2016,
16.08.2016, 18.08.2016, 23.08.2016,
08.09.2016, 15.09.2016, 22.09.2016,
04.10.2016, 06.10.2016, 11.10.2016,
13.10.2016, 18.10.2016 si 20.10.2016 orele
13.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7.
Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l Anunţ publicitar privind organizarea
licitaţiei - vânzare fructe de pădure:

Direcția Silvică Argeş cu sediul în Piteşti,
str. Trivale nr. 82, cod fiscal RO 1590120
organizează licitație – selecție de oferte,
conform ordinului R.N.P. -ROMSILVA
pentru încheierea contractelor de
vânzare fructe de pădure. Oferta se
adresează agenților economici, asociațiilor familiale, care au în obiectul de activitate achiziția, prelucrarea şi
comercializarea fructelor de pădure.
Prețul de pornire este prevăzut în caietul
de sarcini pentru fiecare specie în lei. La
prețul de adjudecare, care este loco ocol
silvic, se adaugă T.V.A., ce va fi suportat
de către cumpărător. Cantitățile de fructe
de pădure scoase la licitație sunt cele de
mai jos, şi vor fi recoltate şi livrate loco
ocol silvic: Specia: Mure (Rubus fructicosus), cantitate 40.000 kg; Specia:
Măceşe (Rosa canina), cantitate 200.000
kg. Total = 240.000 kg fructe de pădure.
Recoltarea cantităților respective şi
livrarea lor este condiționată de existenta
unor condiții climaterice şi de vegetație
favorabile, în caz contrar acest volum
posibil contractat nu va putea fi realizat,
fapt de care nu poate fi învinovățită
Direcția Silvică Argeş. Licitația va avea
loc la data de 20-07-2016, ora 10:00, la
sediul Direcției Silvice Argeş. Caietul de
sarcini poate fi procurat contracost de la
sediul Direcției Silvice Argeş începand cu
data de 15-07-2016, zilnic, între orele
8:00 şi 14:00. Ofertele de cumpărare şi/
sau scrisorile de intenție se depun la
sediul Direcției Silvice Argeş până la
data de 20-07-2016, ora 09:00. Alte
relații privind licitația şi condițiile de
desfăşurare pot fi obținute la Compartimentul Comercial – Producție, tel.
0248.213434. Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul
Direcției Silvice Argeş, până la data de
20-07-2016, ora 09:00 documentele
prevăzute de legislația în vigoare precum
şi dovada achitării contravalorii caietului
de sarcini (50 lei).
l SC UPL Consulting SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a tuturor bunurilor mobile
aflate in patrimoniul debitoarei respectiv,
mobilier de bucatarie, sufragerie,
dormitor si baie, saltele, seturi de lenjerie
pat, huse si perdele, obiecte de iluminat,
capete, colt, cleme, elemente de imbinare
pentru plinta si diverse tipuri de parchet.
Bunurile se vand global si nu defalcat pe
fiecare sortiment. Pretul de pornire al
licitatiei fiind redus cu 50% din pretul
stabilit in raportul de evaluare, respectiv
contravaloarea in lei a 6.000 euro + TVA.
Licitatia este organizata in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 04.06.2015, a
regulamentului de participare la licitatie
si va avea loc pe data de: 18.07.2016,
19.07.2016, 20.07.2016, 21.07.2016,
25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016,
28.07.2016, 01.08.2016, 02.08.2016,
03.08.2016, 04.08.2016, 09.08.2016,
09.08.2016, 10.08.2016, 11.08.2016,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul colectare și executare silită persoane fizice. Dosar
de executare nr. 9077. Nr. 71493/05.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul
2016, luna iulie, ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna
iulie, orele 10.00, anul 2016-07-07, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Bajan Leonard Ervin, cu domiciliul fiscal în Târgoviște, Str. Revoluției, bl. C6, ap. 4, județul
Dâmbovița: a). Clădire, în suprafață de ... mp, situată în ..., județul Dâmbovița, valoare impozabilă ...
lei (exclusiv TVA), conform ..., anul construcției ..., etc; b). Teren intravilan livadă - Comună Voinești,
Sat Sudulești, Județ Dâmbovița, în suprafață de 11.154 mp, având următoarele caracteristici:
- curent electric la limită terenului; - fără canalizare, gaze și apa; - forma terenului – regulată, plană;
- temei contractual: Contract vânzare/ cumpărare nr. 2614/04.06.1997; - nr. cadastral 895; - carte
funciară 70714 (din CF hârtie nr. 429) a localității Voinești; - zona rezidențială. Prețul de pornire al
licitației este de 220.357 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; A.J.F.P. Dâmbovița, Ipotecă legală în suma de 370.714 lei
reprezentând creanțe bugetare/ Extras de carte funciară nr. 70714 – Voinești. 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 licitație; 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 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 A.J.F.P.
Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, etaj 3, camera
306 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 640, persoană de contact Dumitru Petre. Data
afișării: 08.07.2016.

16.08.2016, 17.08.2016, 18.08.2016,
24.08.2016, 29.08.2016, 30.08.2016,
31.08.2016 01.09.2016, 02.09.2016,
05.09.2016, 06.09.2016, 07.09.2016,
08.09.2016, 09.09.2016, orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
strada Ion Maiorescu, bl. 33 S1, et. 7, cab
7B. Conditii de participare si relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l Debitorul SC Nisa Construct SRL cu
sediul in Dr. Tr. Severin str. Carpati, nr.
39B, jud. Mehedinti, J25/381/2003, CIF:
15754320, aflata in procedura de faliment in bankruptcy, en faillite in dosar
nr. 8262/101/2012 – Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant
Insolventa SPRL reprezentata de
Popescu Emil, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud.
Mehedinti, scoate la vanzare urmatoarele
bunuri imobile: - Proprietate imobiliara constructie atelier electric si teren aferent
de 920 m.p. situat in localitatea Putinei,
comuna Izvorul Barzii, jud.Mehedinti;
Nr. cadastral 75/15 si 75/16 transcris din
Cartea Funciara 61/N si inscris in Cartea
Funciara a comunei Izvorul Barzii cu nr.
50043 dupa cum urmeaza: -teren intravilan in suprafata de 920 mp - pozitie fisa
LOT 1; nr. cadastral 75/15; - constructie
atelier electric – pozitie fisa C10(13), nr.
cadastral 75/16; suprafata construita
62,73 m.p., suprafata utila 48,054 m.p. sa
fie valorificata pornind de la pretul de
5845,00 euro (exclusiv TVA), la cursul de
schimb afisat de BNR de la data vanzarii;
- Proprietate imobiliara – teren intravilan
– categoria de folosinta constructii cu o
suprafata de 570 m.p., parcela 16, notata
cu 1CC situat in sat Putinei, comuna
Izvorul Barzii, jud.Mehedinti.Nr. cadastral 768 transcris din Cartea Funciara
61/N si inscris in Cartea funciara a
comunei Izvorul Barzii cu nr. 50042 sa fie
valorificata pornind de la pretul de
1190,00 euro (exclusiv TVA), la cursul de
schimb afisat de BNR de la data
vanzarii.- Proprietate imobiliara – teren
intravilan arabil cu o suprafata de 1000
m.p. situat in localitatea Dr.Tr.Severin,
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str. Schela Cladovei, zona Aeroport,
tarlaua T60/2, Parcelele P2/1 şi P2/3,
judetul Mehedinti. Nr. cadastral (3920/
4020)/15 si inscris in Cartea funciara a
Mun. Dr. Tr. Severin la pozitia 17.187/N
sa fie valorificata la acelaşi preț, respectiv
7.000 euro (exclusiv TVA) la cursul de
schimb afisat de BNR de la data vanzarii.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobile descrisă anterior, o
reprezinta sentinta nr.361 din data de
28.06.2013 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență
nr.8262/101/2012. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
15.07.2016 orele 1400. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta
de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini. Cont unic de
insolvență:
RO88CARP026001034257RO01 deschis
la Banca Carpatica Sucursala Dr. Tr.
Severin. Invităm pe toti cei care vor sa 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. Relatii la sediul lichidatorului judiciar din loc.Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului, nr.7A, judetul Mehedinti,
telefon 0742592183, tel. /fax :
0252354399. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

constatator din Bucureşti, sector 6, Bd.
Iuliu Maniu nr. 78-92, spatiul nr. 87 din
Piaţa Agroalimentara Veteranilor II. SC
Dragovita 2013 SRL, C 32420444,
J40/13514/2013.

PIERDERI

l S.C. Amrest Coffee S.RL., C.U.I.
20119287, sediul social S1, Bucureşti,
declară pierdute cărţile de intervenţie ale
caselor de marcat MICROS
6695/08.10.2008 seriile FP7F000190 şi
FP7F000189, de la punctul de lucru
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr.42D,
Băneasa Shopping City.

l Pierdut Atestat transport persoane,
Atestat ADR şi card tahograf eliberate
de ARR Dâmboviţa pe numele Panait
Florin. Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator pentru
punctul de lucru din Bucureşti, sector 6,
bd. Iuliu Maniu nr. 78-92, spaţiul nr. 6B
situat în perimetrul Pieţei Agroalimentare Veteranilor II. Pierdut certificat

l SC Damirosting SRL, cu sediul social
în Municipiul Bistriţa, B-dul.Decebal,
Nr.7, Scara A, Etaj 2, Ap.12, Judeţul
Bistriţa-Năsăud, având CUI:25903390,
declar pierdut certificatul constatator
pentru activităţi în afara sediului social.
Le declar nule.
l SC Damirosting SRL, cu sediul social
în Municipiul Bistriţa, B-dul.Decebal,
Nr.7, Scara A, Etaj 2, Ap.12, Judetul
Bistriţa-Năsăud, având CUI:25903390
declar pierdut certificatul constatator al
sediului social. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Înregistrare Sc
Elti Uno Store Srl, emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe
L â n g ă Tr i b u n a l u l P r a h o v a c u
J29/761/2011, RO28440613. Îl declar nul.
l Pierdut certificat ADR nr.64384
eliberat în septembrie 2009 şi certificat de
pregătire profesională a conducătorului
auto nr. 0148932000, valabil 21.09.2012–
11.09.2017, eliberate de A.R.R. Iaşi pe
numele Dima Ionuț- Iulian. Se declară
nule.
l Declar pierdută legitimaţie serviciu
emisă de Camera Deputaţilor pe numele
Ceauşu Gina Florentina. O declar nulă.

l Pierdut Carte Identitate pe numele de
Caramangiu Anamaria-Livia. Declar
nul.

