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OFERTE SERVICIU
l SC Aero Sud Prest SRL,
Alexandria angajează ambalator
m a n u a l d u l c i u r i . Te l e f o n
0724.384.181, sau C.V. la dedefursecuri@yahoo.com.
l Firmă de pază angajează agenţi
de securitate pentru gardare transport feroviar cu sau fără atestat.
Relaţii la telefon: 0766.095.031, de
luni până vineri, intervalul orar:
09.00-17.00.
l Primăria Comunei Corbii Mari,
judeţul Dâmboviţa, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea postului vacant de
conducere, în regim contractual,
pe perioadă determinată, de administrator public, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Post pentru studii de nivel superior, de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă. Vechimea în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului pentru care se
organizează concursul este de 5
ani. Concursul se organizează Ia
sediul Primăriei Comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, în data
de 01 februarie 2017, ora 10.00,
proba scrisă, şi 03 februarie 2017,
ora 10.00, interviul. În conformitate cu HG 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea participării la concurs,
candidaţii depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucră-

toare de la data afişării anunţului
pentru ocuparea unui post vacant,
data-limită fiind 23 ianuarie 2017,
ora 16.00. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din Hotărârea Guvernului
nr.HG 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei Comunei Corbii Mari şi se
transmit spre publicare către
portalul: posturi.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Primăriei Comunei Corbii
Mari, judeţul Dâmboviţa, din
strada Primăriei, nr.6, şi la nr.de
telefon/fax: 0245.716.191.
l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în
localitatea Ciocăneşti, str.Cantacuzino, nr.79, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcției:
muncitor calificat, cu atribuții de
şofer pe microbuzul şcolar -un post,
conform HG 286/2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba practică: în data de 07 februarie 2017,
ora 10.00; -proba interviu: în data
de 09 februarie 2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-studii medii; -permis de conducere
categoria D; -vechime: minim 5 ani.
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 Primăriei
Ciocăneşti, județul Dâmbovița.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Ciocăneşti, județul
Dâmbovița, persoană de contact:
Viorica Mânzu, telefon/fax:
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.
l Scoala Gimnaziala "Stefan cel
Mare" sat Stefan cel Mare, jud.
Vaslui scoate la concurs un post
vacant de ingrijitor- normă
întreagă. Condiţii de studii: studii
medii Concursul are loc la Scoala
Gimnazială "Ştefan cel Mare" sat
Ştefan cel Mare, jud.Vaslui în
perioada 1.02.2017- 2.02. 2017,
începând cu ora 9,00. Depunerea
dosarelor se face în perioada
10.01.2017- 23.01.2017, în zile
lucrătoare, între orele 9-12 la
sceretariatul Scolii Gimnaziale
"Ştefan cel Mare" sat Ştefan cel
Mare, jud.Vaslui. Fişa postului,
condiţii generale , condiţii specifice, bibliografia se găsesc la sediul
instituţiei. Telefon de contact:
0762.249.434, 0235.342.001Manolache Nicoleta
l Primăria Ciocăneşti, cu sediul
în localitatea Ciocăneşti, str.
Cantacuzino, nr.79, judeţul
Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -numele funcției:
paznic -un post, conform HG

286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba practică: în
data de 03 februarie 2017, ora
10.00; -proba interviu: în data de
07 februarie 2017, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice:
-studii generale; -vechime: minim
3 ani. 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
Primăriei Ciocăneşti, județul
Dâmbovița. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Ciocăneşti,
județul Dâmbovița, persoană de
contact: Viorica Mânzu, telefon/
fax: 0245.261.336, e-mail:
primaria_ciocanesti@yahoo.co.in.
l Primăria Ciocăneşti, cu sediul în
localitatea Ciocăneşti, str.Cantacuzino, nr.79, judeţul Dâmbovița,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcției:
guard -un post, conform HG
286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba practică: în data
de 01 februarie 2017, ora 10.00;
-proba interviu: în data de 03
februarie 2017, ora 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii generale sau medii; -nu necesită
vechime. 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 Primăriei Ciocăneşti, județul
Dâmbovița. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Ciocăneşti, județul
Dâmbovița, persoană de contact:
Viorica Mânzu, telefon/fax:
0245.261.336, e-mail: primaria_
ciocanesti@yahoo.co.in.
l Şcoala Profesională Cristeşti, cu
sediul în localitatea Cristeşti, str.
Principală, nr.814, judeţul Iaşi,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: bibliotecar,
0,25 posturi, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
12604/05.01.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna
01, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Doral Com Impex SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de înregistrare 4652015: - Clădire (baracă metalică)
în suprafață construită de 25 mp + teren intravilan, în suprafață de 54 mp, situate în localitatea
Alexandria, str. Libertății nr. 94 - preț de evaluare/ de pornire a licitației (1) = 20.800 lei (exclusiv
TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman.
Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ....%)/ scutită/ neimpozabilă.
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 se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei,
achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria Mun.
Alexandria; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e)
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale
restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru comparator, după caz: - debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin
persoană interpusă. Împotriva prezentului înscris se 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.

desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 25.01.2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de
26.01.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvirea cu
examen de licenţă a unei instituţii
de învăţământ superior; -absolvirea unui program de calificare /
specializare pentru ocupaţia de
bibliotecar cu studii superioare;
-vechime în muncă: nu este necesară. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Şcolii Profesionale Cristeşti.
Relaţii suplimentare la sediul
Şcolii Profesionale Cristeşti,
persoană de contact: Buciumanu
Iulia, telefon: 0726.383.820, fax:
0232.716.178, e-mail: scoala_cristesti@yahoo.com
l Institutul de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual
vacant, pe perioadă nedetermi-
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nată, conform HG 286/2011: -1
post, inginer specialist, gr.IA, în
Compartimentul securitatea
muncii, PSI, protecţie civilă şi
situaţii de urgenţă. Condiţii de
desfăşurare a concursului: 1.
Ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere este 23.01.2017,
ora 12.00. 2.Data şi ora organizării probei scrise: 01.02.2017, ora
9.00. 3.Data şi ora interviului:
07.02.2017, ora 9.00. 4.Locul
depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: sediul
institutului din Şos.Fundeni,
nr.258, sectorul 2 -Serviciul
RUNOS. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
ocuparea postului: -diplomă de
licenţă; -6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate; -curs în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă
cu o durată de cel puţin 80 de ore
şi curs postuniversitar de evaluare
riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu o durată de
cel puţin 180 de ore. Anunţul de
concurs, bibliografia şi tematica
sunt afişate la avizier şi pe site-ul
unităţii: www.cardioiliescu.ro
-secţiunea Informaţii -Concursuri. Relaţii suplimentare se obţin

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: Kriss Guard Company - Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoturism Porsche
9PA/ EC22/ Cayenne, serie șasiu WP1ZZZ9PZ5LA06305, an fabricație 2005, AG-99-KGC, 38.626 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, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de
procedură fiscală republicat, până în ziua de 20.01.2017, ora
14.00. Licitația va avea loc în data de 23.01.2017, ora 11.00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș.
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, telefon 0248.211.511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman. Dosar
de executare nr. 8715. Nr. 1064/06.01.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2017,
luna 01, ziua 06. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de
26.01.2017, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str. Sfântu Teodor, nr. 1, se vor vinde la licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dragoman Marian, CNP 1750601343238, cu
domiciliul în comuna Cornetu, sat Cornetu, str. Aeroportului, nr. 57, et. 1, ap. 6, jud. Ilfov. Menționăm
că bunurile imobile se află în comuna Călmățuiu, sat N. Bălcescu, județul Teleorman: Denumirea
bunului imobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, fără TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1.
Clădire locuință (68,9 mp), anexă (80,5 mp) și teren (1.901 mp), Nu este cazul, 171.400 lei, 20%. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de titlul VII, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice
române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; f. pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie
după actul de identitate/ pașaport; h). dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații
fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva prezentului înscris se 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
procedura 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, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466.521.
Data afișării: 06.01.2017.
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la Serviciul Resurse Umane,
telefon: 031.425.15.19.
l Primăria Comunei Andreiașu
de Jos, judeţul Vrancea, organizează la sediul său din comuna
Andreiașu de Jos, judeţul
Vrancea, în ziua de 01.02.2017,
ora 10.00 (proba scrisă) și ora
14.00 (interviul), concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale de execuție vacante
de: -Guard (îngrijitor), la Compartimentul Administrativ- 1 post;
-Muncitor calificat III (șofer
buldoexcavator), la Compartimentul Administrativ- 1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din HG nr.286/2011,
cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de guard/îngrijitor: -studii:
generale; -vechime în muncă: nu
este necesar. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de muncitor calificat III
(șofer buldoexcavator): -studii:
diplomă de calificare în meserie

mecanic tractorist; -vechime în
muncă: minim 3 ani; -permis de
conducere categoria B+Tr. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune la sediul instituţiei în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicare. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul Primăriei Andreiașu de Jos, județul Vrancea.
Relaţii suplimentare la telefon:
0374.054.984.
l Direcţia Sanitară Veterinară și
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa, jud.Ialomiţa, organizează concurs în data de 01
februarie 2017 pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadă determinată
din cadrul DSVSA Ialomiţa, jud.
Ialomiţa: 1.Medic veterinar debutant -1 post (Ordinul Președintelui
ANSVSA nr.64/2007); 2.Tehnician
veterinar, grad II -1 post (Ordinul
Președintelui ANSVSA
nr.64/2007); 3.Inginer debutant -1
post (OG nr.42/2004). Condiţii de
participare la concurs: a)Condiţii
generale: prevăzute la art.3 din

LUNI / 9 IANUARIE 2017
Hotărârea 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcţiei contractuale de
medic veterinar debutant sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicină veterinară;
-vechime: nu este necesară; c)
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcţiei contractuale de
tehnician veterinar, grad II, sunt
următoarele: -studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în
domeniul veterinar; -vechime:
minim 5 ani; d)Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcţiei
contractuale de inginer debutant
sunt următoarele: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul chimie; -vechime: nu

este necesară. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor: -data-limită pentru
depunerea dosarelor: în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în MO; -01 februarie 2017,
ora 10.00: proba scrisă; -03
februarie 2017, ora 10.00: interviul. Dosarul de concurs va
conţine documentele specificate la
art.6 din Hotărârea 286/2011.
Detalii privind bibliografia de
concurs sunt disponibile accesând
pagina oficială. Dosarele se depun
la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor, din str.Lacului, nr.12,
Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii
s u p l i m e n t a r e l a n r.
tel.0243.232.069, int.236.
l Primăria Municipiului Oltenița
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante: Compartiment Avizare, Dezvol tare urbană -Direcția Urbanism:
-consilier cl.I, grad profesional
superior; Compartiment Licitaţii,
Achiziții publice -Direcția Econo-

mică: -consilier cl.I, grad profesional asistent; -consilier cl.I, grad
profesional debutant; Serviciul Protecția mediului, Activități comerciale, Afișaj
stradal -Direcția Poliție locală:
-polițist local cl.I, profesional principal; -polițist local cl.I,
grad profesional debutant; -polițist local cl.I, grad profesional
debutant; -polițist local cl.a III-a,
grad profesional debutant.
Concursul constă în proba scrisă
(09.02.2017 -ora 10,00) și interviu
(se va susține în termen de maxim
5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise), la sediul
Primăriei municipiului Oltenița.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune până la data de
30.01.2017 la sediul Primăriei
municipiului Oltenița. Condițiile
de participare la concurs, bibliografia și actele necesare pentru
dosarul de înscriere se afișează la
sediul Primăriei Oltenița și publicate pe site-ul acesteia. Relații
suplimentare se pot obține de la
Serviciul Resurse umane
-tel.0242.515.770.

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iași vinde imobil
situat în Iași, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp și trei
construcţii: c9 -cabină poartă; c10
-cabină bilete; c11 -sala antrenament, la preţul de 1.350.000Lei,
fără TVA.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Venter Ionel
Silviu, cu ultim domiciliu în
comuna Leordeni, Argeș, în data
de 11.01.2017, la Judecătoria
Topoloveni, jud. Argeș, în Dosarul
nr. 3360/828/2016, având ca obiect
ordonanţă președinţială.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30 decembrie 2016 autoturismul marca
FIAT 124 nr B-13-ZDP este radiat
din circulatie publica.
l Castigatorul tombolei C&A
Customer Experience in urma
extragerii din luna Decembrie

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc
Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 110160/06.01.2017. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură ﬁscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 25 ianuarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str.
Democrației, nr. 60-62, camera nr. 3, se va vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SISI SRL, CUI 1305828, cu sediul social în localitatea Mănești, sat Mănești, Județul Prahova:
- Autoutilitară N3, marca MAN, caroserie BA Basculantă, tipul 41.464VF/FE460A, an fabricație 2002, nr. identiﬁcare WMAT46YYY2M352315, nr. locuri 2, serie motor 3880126130b211, cilindree 12816 cmc, sursa
energie motorină, tracțiune spate, culoare alb - roșu, nr. înmatriculare PH-64-SIS, serie carte CIV F492542, preț de pornire a licitației este de 98.800 lei (exclusiv TVA). 2. În ziua de 25 ianuarie 2017, orele 13, în
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NEGULESCU EMILIAN MIHAI, cu domiciliul în localitatea Vălenii de Munte,
str Popa Șapcă, nr. 4, bl. B6, sc. A, et.1, ap. 2, jud. Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 499 mp, situat în comuna Șirna, sat Tăriceni, jud. Prahova, nr. cadastral 10789, preț de pornire a licitației 9.845 lei,
exclusiv TVA. 3. În ziua de 26 ianuarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NEGREANU
RĂZVAN, cu domiciliul în localitatea Voluntari, str Emil Racoviță, nr. 70, vila 74, jud. Ilfov: - Teren arabil extravilan în suprafață măsurată de 10.000 mp, situat în extravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, sat
Târgșorul Nou, jud. Prahova, tarla 107, parcela A564/63, deținut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 278/13.10.2008, având nr. cadastral 21146 și este înscris în cartea funciară cu nr. 21146 a
localității Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire a licitației este de 101.837 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 31 ianuarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului ARTIMESCU DRAGOȘ, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str Popa Farcaș, nr. 5, jud. Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 2.249 mp, situat în
comuna Brazi, sat Bătești, nr. 6, jud. Prahova, deținut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr. 1663/10.06.1998, înscris în cartea funciară nr. 158 (e158) a localității Brazi, nr. cadastral 354C1, preț de
pornire a licitației este de 58.808 lei, exclusiv TVA; - Clădire în suprafață de 132,48 mp, compusă din parter în suprafață de 82,92 mp și mansardă în suprafață de 78,64 mp, situată în comuna Brazi, sat Bătești, nr.
6, jud. Prahova, deținută în baza autorizației nr. 24/16.03.2001, înscrisă în cartea funciară nr. 158 (e158), preț de pornire a licitației este de 40.327 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 01 februarie 2017, orele 10, în
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC ITALROM TIMBER SRL, CUI 8900199, cu sediul social în localitatea
București, str. Șoseaua Pipera, nr. 48, Sector 2: - Teren arabil în suprafață de 8.910 mp, situat în intravilanul localității Gorgota, sat Potigrafu, jud. Prahova, tarlaua 43, parcela A 432, având nr. cadastral provizoriu
10272, ﬁind înscris în cartea funciară nr. 20575 a localității Gorgota, deținut în baza Actului de alipire terenuri nr. 2666/16.10.2007, preț de pornire a licitației este de 370.280 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 01
februarie 2017, orele 13, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC GUTT CAR'S IMPEX SRL, CUI 11132201, cu
sediul social în localitatea București, str Drăgănești, nr. 1, Sector 4: - Teren intravilan în suprafață de 4.253 mp, situat în intravilanul localității Puchenii Moșneni, jud. Prahova, având nr. cadastral 1296, ﬁind
înscris în cartea funciară nr. 21162 a localității Puchenii Mari, deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 158/21.02.2008. Prețul de pornire a licitației este de 165.776 lei, exclusiv TVA. 7. În ziua de 02
februarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului TUDOR CIRNEI RĂZVAN CĂTĂLIN, cu
domiciliul în localitatea Ploiești, str Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr. 11, jud. Prahova: - Teren intravilan (curți construcții) în suprafață de 415 mp, situat în comuna Bucov, jud. Prahova, nr. cadastral 10964,
înscris în cartea funciară nr. 21210 a localității Bucov, și - Construcții de locuințe în suprafață de 121 mp, situat în comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastral 10964, înscris în cartea funciară nr. 21210-C1 a localității
Bucov. Prețul de pornire a licitației al bunurilor imobile de mai sus este de 284.438 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 02 februarie 2017, orele 13, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor
vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC ENERGY SOURCES ITALIA SRL, CUI 30933451, cu sediul social în localitatea Ploiești, str. B-dul Independenței, nr. 23 Bis, et. 1, jud.
Prahova: - Teren intravilan în suprafață de 4.400 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, jud. Prahova, tarlaua 85, parcela A 606/139, categoria de folosință arabil, intravilan, nr. cadastral 21303,
înscris în cartea funciară nr. 21303. Prețul de pornire a licitației este de 41.672 lei, exclusiv TVA. - Teren intravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, jud. Prahova,
tarlaua 85, parcela A 606/132, categoria de folosință curți construcții, intravilan, nr. cadastral 21392, înscris în cartea funciară nr. 21392. Prețul de pornire a licitației este de 47.355 lei, exclusiv TVA. - Teren
intravilan în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, jud. Prahova, tarlaua 85, parcela A 606/131, categoria de folosință curți construcții, intravilan, nr. cadastral 21268, înscris
în cartea funciară nr. 21268. Prețul de pornire a licitației este de 24.805 lei, exclusiv TVA. - Teren intravilan în suprafață de 5.767 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, jud. Prahova, tarlaua 85,
parcela A 606/140, categoria de folosință arabil, intravilan, nr. cadastral 21111, înscris în cartea funciară nr. 21111. Prețul de pornire a licitației este de 54.621 lei, exclusiv TVA. - Teren intravilan în suprafață de
7.500 mp, situat în comuna Cocorăștii Colț, sat Cocorăștii Colț, jud. Prahova, tarlaua 85, parcela A 606/130, categoria de folosință curți construcții, intravilan, nr. cadastral 21302, înscris în cartea funciară nr.
21302. Prețul de pornire a licitației este de 67.650 lei, exclusiv TVA. - Teren extravilan în suprafață de 2.500 mp, situat în comuna Șirna, jud. Prahova, tarlaua 1, parcela A 1/85, categoria de folosință extravilan,
nr. cadastral 21787, înscris în cartea funciară nr. 21787. Prețul de pornire a licitației este de 9.336 lei, exclusiv TVA. 9. În ziua de 07 februarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62,
camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC MONTES TOUR SRL, CUI 18104756, cu sediul social în localitatea Ploiești, str. B-dul Republicii, nr. 128, bl. 16 B2, sc. A,
ap. 33, jud. Prahova: - cameră congelare, nr. inventar 11, preț de pornire a licitației este de 8.260 lei, exclusiv TVA; - cameră refrigerare, nr. inventar 12, preț de pornire a licitației este de 6.750 lei, exclusiv TVA. cameră creștere pește 1, nr. inventar 21, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. - cameră creștere pește 2, nr. inventar 22, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. - cameră
creștere pește 3, nr. inventar 23, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. - cameră creștere pește 4, nr. inventar 24, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. - cameră creștere pește
5, nr. inventar 25, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. - cameră creștere pește 6, nr. inventar 26, preț de pornire a licitației este de 300 lei, exclusiv TVA. Bunurile se aﬂă pe terenul situat în
comuna Ariceștii Rahtivani, nr. cadastral 22315, 20511, tarlaua 1, parcelele 1/1, 1 (conform autorizației de construire nr. 93/19.12.2011). Terenul este concesionat de la Primăria Ariceștii Rahtivani în baza
contractului nr. 47/18.11.2010. 10. În ziua de 07 februarie 2017, orele 13, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC SOHO BUSINESS SRL, CUI 25354330, cu sediul social în localitatea Ploiești, str. Stadionului, nr. 14, jud. Prahova: - Teren arabil extravilan în suprafață de 4.629 mp, rezultați din măsurători (4.673
mp din acte), situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, nr. 344, jud. Prahova, tarlaua 86, parcela A 450/57, cu număr cadastral 20051, intabulat în cartea funciară nr. 20051 a localității Ariceștii
Rahtivani. Prețul de pornire a licitației este de 175.451 lei, exclusiv TVA. 11. În ziua de 08 februarie 2017, orele 10, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC LECHE PRODUCTION SRL, CUI 23459119, cu sediul social în localitatea Ploiești, str. Pictor Theodor Aman, nr. 43, bl. 29C, sc. A, et. 2, ap. 8, jud. Prahova: Clădire P+1 „spațiu producție și depozitare”, în suprafață desfășurată de 286,74 mp. - Teren în suprafață măsurată de 2.417 mp, din acte 2.400 mp. Imobilul este situat în comuna Bucov, sat Pleașa, tarlaua 21,
parcela A750/1. Prețul de pornire a licitației este de 309.496 lei, exclusiv TVA. 12. În ziua de 08 februarie 2017, orele 13, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera 3, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului NEGREANU ILEANA CRISTINA, cu domiciliul în localitatea Voluntari, str. Emil Racoviță, nr. 70, vila 74, jud. Ilfov: - Teren arabil extravilan în suprafață
măsurată de 13.200 mp, situat în extravilanul loc. Târgșorul Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova, tarlaua 107, parcela A 564/70, deținut în baza contractului de vânzare - cumpărare nr.
285/16.10.2008, având număr cadastral 21154 și este înscris în cartea funciară cu nr. 21154 a localității Ariceștii Rahtivani. Prețul de pornire a licitației este de 134.656 lei, exclusiv TVA. 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 se prezinte la
termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul
RO05TREZ5395067XXX000748, cod ﬁscal beneﬁciar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române - 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; pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe actul de identitate/ pașaport; declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului
ce urmează a ﬁ vândut, respectiv la Serviciul Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250 alin. (7) din Codul de
procedură ﬁscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană
interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie, vor ﬁ prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015, 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 0244/512879. Data aﬁșării:
09.01.2017.
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2016, premiu ce consta intr-un
voucher in valoare de 2.000 RON,
este dna Mirona Nedelcu.
l Partium Insolvency IPURL
numit lichidator judiciar în
dosarul nr. 11662/111/2012, aflat
pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Macio
SRL CUI RO18455854
J05/487/2006, face public următorul anunț referitor la pasul de
supraofertare privind cota de ¼
din imobilul reprezentat în natură
de teren intravilan în suprafață de
5.000 mp cu construcții cu suprafață la sol de 206 mp, situat în
localitatea Oșorhei, jud. Bihor,
înscris în C.F. 3239 Oșorhei, nr.
cad. 1590. Supraoferta, trebuie sa
fie de minim 7.350 EURO, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua
plății, suma care cuprinde și pasul
de ofertare de 5%. Oferta se va
depune la adresa din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor, în termen de 30 de zile de la
data publicării prezentului anunț.
Informații suplimentare se pot
obține prin: e-mail: partium.insolvency@gmail.com, tel:
0359/463661, fax: 0359/463662.

LICITAȚII
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria orașului

Horezu, Strada 1 Decembrie,
numărul 7, Horezu, judeţul
Vâlcea, telefon 0250860190, fax
0250860481, email primaria@
orasul-horezu.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Concesionarea
prin licitație publică deschisă a
unui teren în suprafață de 55
metri pătrați, situat în strada
Independenței din orașul Horezu,
județul Vâlcea , aparținând domeniului public local, pentru
construirea unui restaurant de tip
fast food, de către întreprinzătorii
particulari. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se pot
obține de la primăria orașului
Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7,
orașul Horezu, județul Vâlcea,
camera 3. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Prin cumpărare de la
primăria orașului Horezu, camera
3. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Primăria orașului Horezu, Strada
1 Decembrie, numărul 7, camera
3-secretarul orașului Horezu,
județul Vâlcea. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 54/2006: Costul este de 20 lei/
exemplar prin cumpărare directă.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 27/01/2017, Ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în două
plicuri, unul exterior și unul interior, conform documentației de
atribuire. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 30/01/2017,
Ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
orașului Horezu,strada 1 Decembrie numărul 7, județul Vâlcea.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Ofertele trebuie depuse în două
exemplare, original și copie. 5.
Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 30/01/2017, Primăria
orașului Horezu, strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 3, județul
Vâlcea, ora 11:00. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1, județul Vâlcea, Telefon
(0250)73 91 20, Fax (0250)73 22
07. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
05/01/2017.

PIERDERI
l Declar perduta legitimatie de
student pe numele Calaras
Simona.
l Pierdut atestat de taxi pe
numele Bădoi Florin Daniel. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţie de serviciu
nr.239, eliberată de P.I.C.C.J. pe
numele Hălălău Cosmin Daniel și
port legitimaţie cu sigla
D.I.I.C.O.T. Aceste bunuri au fost
furate. Le declar nule.
l S.C. Lienad S.R.L. cu sediul în
București, sector 1, str. Aron
Cotrus nr. 73, etaj 3, ap. 6, C.U.I.
21734816, R.C. J40/9374/2007,
declară pierdut (nul) certificat de
înregistrare seria B nr. 2453751
emis la data de 14.07.2011.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr.
90083/05.01.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură,
S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în
vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 20.01.2017, ora 11.00, teren
intravilan 618 mp din care curți construcții 387 mp și arabil 231 mp, situat în localitatea Cornu, Cornu
de Jos, str. Malul Prahovei F.N., jud. Prahova, preț de pornire 42.793 lei, proprietatea debitorului Oprea
Gabriel - Cornu, jud. Prahova; - În data de 20.01.2017, ora 12.30, teren intravilan fâneață 2500 mp,
situat în localitatea Breaza, punct „Ograda”, jud. Prahova, preț de pornire 57.485 lei, proprietatea
debitoarei Cojocaru Tatiana - Breaza, jud. Prahova; - În data de 25.01.2017, ora 11.00, construcție spațiu comercial parter 107 mp, situat în localitatea Breaza, Breaza de Sus, str. Ocinei nr. 2Bis, jud.
Prahova, preț de pornire 95.377 lei; teren intravilan 1380 mp, situat în localitatea Breaza, str. Cacovei
F.N., jud. Prahova, preț de pornire 50.078 lei, proprietatea debitorului Chițoi Ciprian - Breaza, jud.
Prahova; - În data de 25.01.2017, ora 13.00, teren extravilan 1370 mp, situat în localitatea Breaza,
str. Prundului nr.4, jud. Prahova, preț de pornire 14.933 lei, proprietatea debitorului Enescu Gheorghe
- Breaza, jud. Prahova; - În data de 25.01.2017, ora 14.30, teren extravilan 5000 mp, tarlaua 38,
parcela 528/4, preț de pornire 3.367 lei; teren intravilan 1650 mp, tarlaua 48, parcela F 380/1, preț de
pornire 50.150 lei; teren extravilan 5000 mp, tarlaua 42, parcela 440/38, preț de pornire 3.367 lei,
situate în localitatea Valea Doftanei, sat Teșila, jud. Prahova, proprietatea debitorului Manea Mircea Valea Doftanei, jud. Prahova; - În data de 26.01.2017, ora 13.00, spațiu comercial (încăpere cu
destinație bar) cu terasă acoperită 66,75 mp, situat în localitatea Câmpina, str. Carol I nr.119, jud.
Prahova, preț de pornire 145.730 lei, proprietatea debitoarei S.C. Terasa Eric Shop S.R.L. - Cornu, jud.
Prahova; - În data de 26.01.2017, ora 14.30, autoutilitară Ford Faby Transit, an fabricație 2000, preț
de pornire 7.633 lei, proprietatea debitorului Tănase Gheorghe - Brebu, jud. Prahova; - În data de
27.01.2017, ora 10.30, autoutilitară furgon Fiat, an fabricație 2003, preț de pornire 3.640 lei,
proprietatea debitoarei S.C. Tantyon MTD S.R.L. - Breaza, jud. Prahova; - În data de 27.01.2017, ora
12.30, teren intravilan 4590 mp, preț de pornire 30.785 lei, situat în localitatea Telega, punct Călineț,
jud. Prahova, proprietatea debitoarei Cacarumbas Virginica - București. Prețurile de pornire a licitației
nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M. Câmpina, la sediul primăriei în
raza căreia se aﬂă bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010,
0244.376011, persoana de contact dna Tiﬁgiu Cristina.
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