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OFERTE SERVICIU
l Angajăm șoferi de TIR, Dane-
marca –Norvegia. Condiții de 
muncă și salarii avantajoase. 
Relații la telefon: +45/25351103, 
+40/743160861. E-mail: job.
drivers@intercargo-scandinavia.
dk. SASS Logistics SRL

l Dezmembrări auto București 
angajează mecanic parc auto, cu 
experienţă. Detalii la telefon 
0745.037.664.

l Spitalul Clinic Colentina orga-
nizează concurs, în perioada 
11.09-15.09.2017, în baza HG nr. 
286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a următoarelor posturi 
contractuale  vacante :  Şef 
Serviciu RUNOS; Şef Birou 
Resurse Umane, Şef Birou Achi-
ziţii. Ultima zi de depunere a 
dosarelor  de concurs  este 
04.09.2017. Conţinutul dosarului 
și tematica concursurilor, precum 
și condiţiile specifice vor fi afișate 
la avizierul spitalului, precum și 
pe site. Informaţii suplimentare 
la telefon: 021.319.17.80.

l Primăria Comunei Strâmtura, cu 
sediul în localitatea Strâmtura, str.
Principală, nr.375, judeţul Mara-
mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Guard, număr de 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 11.09.2017, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 13.09.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: gene-
rale; -vechimea nu este obligatorie; 
-specializare curs agent curăţenie. 
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 
Strâmtura. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Strâmtura, 
persoană de contact: Moldovan 
Gheorghe, secretar telefon: 
0721.432.467.  

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 

Slatina, B-dul Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante de: -Compartiment Acti-
vități Sportive și de Agrement 
Club Nautic: paznic (nr.posturi: 
1). Concursul se va desfășura 
astfel: -depunere dosare concurs: 
21.08.2017, ora 08.00-01.09.2017, 
ora 16.30; -selecția dosarelor: 
04.09.2017;  -proba scr isă: 
11.09.2017, ora 10.00; -interviul: 
14.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: Condiţii speci-
fice: -paznic -Compartiment 
Activități Sportive și de Agre-
ment Club Nautic: -studii: școală 
generală 8 clase, școală profesio-
nală sau diplomă de bacalaureat; 
-să fie atestat profesional 
conform Legii nr.333/2003, 
privind paza obiectivelor, bunu-
rilor, valorilor și protecţia persoa-
nelor, republicată și actualizată 
(certificat calificare -agent pază, 
atestat agent pază); -vechime în 
muncă: nu este cazul. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Compartiment Juridic, Relaţii cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.30, 
vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
la telefon: 0349.738.657. 

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
organizează,  conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Îngri-
jitor -spălător: 1 post (12 clase 
-liceu, fără vechime), Spălătorie. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba  scr i să  în  data  de 
11.09.2017, ora 9.00; -Interviul în 
data de 14.09.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: 
a)are cetățenia română, cetățenie 
a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparți-
nând Spațiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exer-
cițiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndepli-
nește condițiile de studii și, după 
caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs; g)nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile 
specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale 
sunt: -diplomă de absolvire a 12 
clase (diplomă de bacalaureat). 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Mun.Motru, din 
str.Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană de 
contact: jr.Cruceru Sidonia, 
telefon: 0253.410.003, fax: 
0253.410.078, e-mail: spital-
motru@yahoo.com.

l Primăria Comunei Vedea, 
Judeţul Teleorman, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției publice de 
execuție vacante de referent , 
clasa III, gradul profesional asis-
tent, din cadrul Compartimen-
tului autoritate tutelară, asistență 
socială și medico-sanitară, stare 
civilă. Candidaţii trebuie să înde-
pl inească  condiţ i i le  gene-
rale   prevăzute  de art .  54 
din Legea nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării 
la concurs și a ocupării funcţiei 
publice sunt: - studii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; 
- vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 6 luni. Concursul se va 
organiza conform calendarului 

u r m ă t o r :  -  1 9  s e p t e m -
brie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 
- 21 septembrie 2017, ora 10:00: 
proba interviu. Dosarele de 
înscriere  la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art. 
49, alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 611/2008  și se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
publicarea anunţului. Detalii 
privind condiţiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând  pagina 
oficială. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei 
Vedea, județul Teleorman sau 
telefon 0247337901.

l Universitatea Tehnică de 
Construcţii București (U.T.C.B.) 
cu sediul în București, Bd.Lacul 
Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, orga-
nizează concurs, conf. HG nr. 
286/2011, pentru ocuparea 
postului contractual, temporar 
vacant de secretar facultate (S) 
din cadrul Secretariatului Facul-
tăţii de Inginerie în Limbi 
Străine. Condiţii specifice: studii 
superioare finalizate cu cel puţin 
diplomă de licenţă, (sau echiva-
lent), operare PC: Word, Excell, 
Internet/Intranet, nivel mediu, 
cunoașterea limbilor străine: 
engleză și/ sau franceză, (nivel 
minim echivalent A2), abilităţi 
de comunicare cu cetăţeni ai 
statelor membre UE și non- UE, 
experienţă de muncă în activi-
tăţi de secretariat universitar la 
nivel de facultate, sau experi-
enţă similară, minim 1 an și 
vechime în muncă de minim 15 
ani. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarul 
de concurs este 01.09.2017 la 
sediul U.T.C.B., Blocul Adminis-
trativ, camera nr. 33, în inter-
valul orar: 08:00 – 15:30. Proba 
scrisă va avea loc în data de 
12.09.2017, ora 10:00 la sediul 
U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 
122-124, Sectorul 2, la Sala de 
Lectura FILS (Bloc Adminis-
trativ, et.2). Data și ora inter-
viului vor fi anunţate după 
proba scrisă. Relaţii suplimen-
tare la sediul U.T.C.B. din Bd. 
Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 
2, Blocul Administrativ, camera 
nr. 33, pe www.utcb.ro sau la 
telefon: 0212421208, persoana 
de contact: Dragomir  Marga-
reta.

l Consiliul Judeţean Gorj orga-
nizează concursul de recrutare 
pentru ocuparea funcției publice 
de execuţie vacante de referent 
de specialitate, clasa a II-a, 
gradul profesional superior la 
Serviciul investiţii publice, 
Direcţia tehnico-economică, 
dezvoltare regională și relaţii 
externe din aparatul de speciali-
tate al Consiliului Judeţean Gorj. 
Probele stabilite pentru organi-
zarea concursului: - dată susţi-
nere proba scrisă:  18 septembrie 
2017, ora 10:30, la sediul Consi-
liului Judeţean Gorj; - dată susţi-
nere interviu: în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, la 
sediul Consiliului Judeţean Gorj. 
Data limită de depunere a dosa-
relor de concurs este în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. Dosa-
rele de concurs vor conţine în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare și condiţiile de 
desfășurare a concursului de 
recrutare, bibliografia de concurs, 
informaţii suplimentare privind 
documentele necesare dosarului 
de concurs se afișează la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj și pe 
site-ul Consiliului Judeţean Gorj 
w w w. c j g o r j . r o  ( s e c ţ i u n e a 
Cariere). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse 
umane, managementul funcţiei 
publice, IT - Consiliul Judeţean 
Gorj, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” București 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 1 post de 
asistent medical generalist cu 
studii postliceale; 2 posturi de 
infirmieră debutantă; 1 post de 
infirmieră; 1 post de îngrijitor; 1 
post de muncitor calificat gr. IV- 
bucătar; 1 post de Referent de 
Specialitate I în cadrul Biroului 
RUNOS. Dosarele de concurs se 
depun la Biroul RUNOS din 
cadrul Spitalului pana la data de 
01.09.2017, ora 14.00. Proba 

scrisa va avea loc în data de 
11.09.2017, ora 9.00, iar proba 
interviu va avea loc în data de 
13.09.2017, ora 9.00, la sediul 
spitalului din Calea Griviţei, nr.4, 
sect.1, București. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizi-
erul spitalului și pe site-ul www.
spcaroldavila.ro.

l Spitalul Militar de Urgenţă 
„Dr. Alexandru Gafencu”, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
bd. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
asistent medical principal gene-
ralist, în Cabinetul de Medicină 
Dentară din Ambulatoriul Inte-
grat, studii postliceale, grad 
principal, 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul unităţii sanitare: până la 
data de 01.09.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
12.09.2017, începând cu ora 
10.00; Proba practică în data de 
15.09.2017, începând cu ora 
08.30; Proba de interviu în data 
de 20.09.2017, începând cu ora 
10.00. Loc de desfășurare: la 
sediul unităţii sanitare. Relaţii 
suplimentare: la sediul unităţii 
sanitare. Persoane de contact: 
P . c . c .  S e m c o  V e r a , 
tel.0241.660.390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă 
„Dr. Alexandru Gafencu”, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
bd. Mamaia, nr. 96, judeţul 
Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii vacante de execuţie, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: 
asistent medical principal de 
radiologie, în Compartimentul 
Computer Tomograf din Labora-
torul de Radiologie și Imagistică 
Medicală, studii postliceale, grad 
principal, 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, 
la sediul unităţii sanitare, până la 
data de 01.09.2017, orele 15.30. 
Concursurile se vor desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de 
18.09.2017, începând cu ora 
10.00; Proba practică în data de 
21.09.2017, începând cu ora 
08.30; Proba de interviu în data 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 130471/2010. Nr. 45664 din 17.08.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. 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 01, luna septembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Mizil, str.      

Mihai Bravu, nr. 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței 

persoane CEAUȘ ȘTEFAN: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și     

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism marca Volkwagen 1J, șasiu 

WVWZZZ1JZYW322530, nr. înmatriculare PH-70-HUN, an fabricație 2000, culoare albastru, Nu este 

cazul, 6889 lei, -. *) 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). declarație pe proprie răspundere a 

ofertantului, prin care certifică faptul că nu e persoană interpusă cu debitorul. 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: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0244.251.671. Data afișării: 18.08.2017.
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de 26.09.2017, începând cu ora 
10.00. Loc de desfăşurare: la 
sediul unităţii sanitare. Relaţii 
suplimentare: la sediul unităţii 
sanitare. Persoane de contact: 
Plt.adj.pr. Bizu Aurelia, tel. 
0241.660.390/ interior 107.

CITAȚII  
l Autoritatea publică locală a 
Sectorului 4 al Municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 
421/2002, citează public proprie-
tarul/ deţinătorul vehiculelor, 
aflate pe domeniul public, pentru 
luarea măsurilor de eliberare a 
domeniului public, pentru vehi-
culul: Daewoo Cielo, culoare alb, 
fără plăcuţe de înmatriculare, 
aflat în Strada Izvorul Trotuşului 
nr. 1, lateral bloc D24, sc. A, 
sector 4, Bucureşti; În caz contrar 
se va dispune inventarierea, 
expertizarea, ridicarea, transpor-
tarea şi depozitarea într-un loc 
special amenajat, respectiv 
Şoseaua Berceni Fort nr. 5, Sector 
4, Bucureşti.

l Se citează Bulz Sandu Bujor 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
municipiul Arad, str. Constitu-
ției, nr.3, jud. Arad, la Societatea 
Profesională Notarială Morariu 
din Arad, B-dul G-ral Vasile 
Milea, nr.1 în data de 6 septem-
brie 2017, ora 11.00, în calitate de 
moştenitor al defunctului Bulz 
Ioan, decedat la data de 13 
aprilie 2008, cu ultimul domiciliu 
în Arad, str. Constituției, nr. 3, 
jud. Arad, născut la data de 4 
noiembrie 1932, în Romuli, jud. 
Bistrița Năsăud, având CNP 
1321104024929,  care  face 
obiectul dosarului nr. 79/2017

l Numiţii Cimpoia Vasile domi-
ciliat în comuna Casin, judeţul 
Bacău, Cimpoia Elena domici-
liată în oraş Oneşti, str. Libertăţii, 
nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul Bacău, 
Calistru George Valentin domici-
liat în comuna Tudor Vladimi-
rescu, judeţul Arad, sunt citaţi în 
dosar nr. 1890/222/2009* la 

termenul din data de 6.09.2017, 
la Judecătoria Dorohoi în calitate 
de pârâţi, ,,partaj succesoral”, 
rec lamantă  Aghiorghiese i 
Rodica.

DIVERSE  
l Giba Ovidiu Laurentiu, titular 
al planului P.U.Z.-,,construire 
ansamblu locuinte colective P+4, 
comert-servicii’’, in localitatea 
Bragadiru, str. Alunului, nr. 45, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 
6, de luni pana joi intre orele 
09:00-11:00 Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 18 
zile de la data publicarii anun-
tului.

l Anunţ prealabil privind 
afişarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Unitatea 
administrativ-teritorială Călă-
raşi, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.2 şi 4 începând cu 
data de 22.08.2017, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei 
Călăraşi, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară.

LICITAȚII  
l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator 
j u d i c i a r  î n  d o s a r u l  n r. 
8134/111/2011 af lat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe 

debitoarea S.C. Fruitland S.R.L., 
J05/246/1992, CUI: RO85406 
scoate la vânzare prin licitație 
publică următoarele bunuri: 
Construcții şi teren aferent 
situate în Câmpulung Moldove-
nesc, str. Bucovina, nr.240, jud. 
Suceava, preț de strigare: 
257.660,00 lei. Construcții şi 
teren aferent situate în Glimboca, 
FN, județul Caransebeş, preț de 
s t r i g a r e :  1 7 5 . 3 0 5 , 0 0  l e i . 
Construcții şi teren aferent 
situate în com. Sănduleni, sat. 
Coman, FN, județul Bacău, preț 
de strigare: 95.550,00 lei. Parcele 
teren agricol, 81.075 mp, situate 
în raza administrativă a locali-
tății Aleşd, preț de strigare: 
146.860,00 euro. Casa fără teren 
aferent situată în intravilanul 
localității Lugaşu de Jos, jud. 
Bihor, preț de strigare: 68.380,00 
lei .  Diverse bunuri mobile 
constând în utilaje specializate 
pentru domeniul prelucrării 
f lorei spontane, la un preț de 
strigare total de: 551.680,00 lei. 
Autoutilitare Isuzu – 4 bucați, la 
un preț de strigare total de: 
47.970,00 lei. Licitația va avea loc 
în 24.08.2017 ora 12:00 la sediul 
l ichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se reia în data de 31.08.2017, 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
21.09.2017 la aceeaşi oră. Lici-
tantul trebuie să achiziționeze un 
caiet de sarcini privind bunurile 
supuse prezentei licitații, contra 
sumei de 500 RON+TVA, ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin trei zile înainte de 
termenul licitației stabilit prin 
anunțul public. Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 608/111/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 

p e  d e b i t o a r e a  E a s t  B a u 
Construct S.R.L., CUI: 8825429 
scoate la vânzare prin licitație 
publică:  1.  Bunuri  mobile 
constând în programare informa-
tice, mobilier şi birotică, autotu-
rism Dacia, la un preț de strigare 
de 1.359,00 lei. 2. Elemente de 
stoc la un preț de strigare de 
15.390,00 lei. Licitația va avea loc 
în 24.08.2017 ora 12:00 la sediul 
l ichidatorului judiciar din 
Oradea str. Avram Iancu nr.2 
ap.11. În caz de nereuşită licitația 
se reia în data de 31.08.2017, 
0 7 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  1 4 . 0 9 . 2 0 1 7 , 
21.09.2017 la aceeaşi oră şi în 
aceeaşi locație. Licitantul trebuie 
să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei 
de  500  RON+TVA,  ce  va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la 
sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin o zi înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 1176/111/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind 
pe debitoarea S.C. Alex Don 
Com S.R.L., CUI: 30987885 
scoate la vânzare prin licitație 
publică: autoutilitară marca 
OPEL tipul COMBO cu 2 locuri 
având nr. de înmatriculare BH 07 
MKA, număr de identificare/
s e r i e  ş a s i u 
WOLOXCF2523017509, an 
fabricație 2002, culoare caroserie 
alb, sursa de putere motorina, 
putere maximă motor 48 kw, 
cilindre 1686 cmc, numărul de 
kilometri parcurşi 254.380 km 
Prețul de pornire: 4.640,00 lei. 
L i c i t a ț i a  v a  a v e a  l o c  î n 
23.08.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 

Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în 
data de 30.08.2017 respectiv 
06.09.2017 la aceeaşi oră.  Lici-
tantul trebuie să achiziționeze un 
caiet de sarcini privind bunurile 
imobile supuse prezentei licitații, 
contra sumei de 150 RON+TVA, 
ce va cuprinde şi regulamentul 
de vânzare. Licitantul va depune 
la sediul lichidatorului judiciar o 
cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu 
cel puțin o zi înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul 
public. Informații tel:0359463661 
fax: 0359463662 e-mail: office@
plginsolv.ro

l Societatea Complexul Ener-
getic Oltenia SA cu sediul în 
Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr. 5, 
j u d e ţ u l  G o r j ,  n r.  O N R C 
J18/311/2012, C.U.I. 30267310,  
o r g a n i z e a z ă  î n  d a t a  d e 
05/09/2017, ora 11:00, licitatie 
publica deschisa cu calificare, cu 
strigare, competitivă, pentru 
fiecare reper, pentru vanzarea de 
„bunuri”. Bunurile (242 de 
repere - suruburi, tevi, diferite 
piese, robineti, materiale prove-
nite din demolari case,  etc…), 
cantitatile si preturile de pornire 
sunt prezentate in Anexa la 
Regulament. Documentaţia de 
valorificare (Regulament, proiect 
de contract si formulare) se poate 
procura doar in baza unei solici-
tari transmise la adresa e-mail 
iustin.stiuca@ceoltenia.ro, 
persoana de contact: Iustin 
Marian Stiuca, tel: 0372.819765. 
Data limită de depunere a ofer-
telor  este 05/09/2017, ora 09:00.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr.13654/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, 
privind pe debitoarea Global 
Navo,  J05/778/2009,  CUI: 
RO25618695 scoate la vânzare 
prin licitație publică: 1. Autotu-
rism Chevrolet Aveo, an fabri-

catie 2007, pret de strigare 5.310 
lei; 2. Autoutilitara Dacia Drop 
Side, an fabricatie 2006, pret de 
strigare 4.050 lei; 3. Autoutilitara 
Dacia Drop Side, an fabricatie 
2005, pret de strigare 3.690 lei; 4. 
Autoutilitara Fiat Dublo, an 
fabricatie 2002, pret de strigare 
3.420 lei; 5. Autoutilitara Ford 
Courier, an fabricatie 2001, pret 
de strigare 2.070 lei; 6. Autoutili-
tara Ford Transit, an fabricatie 
2004, pret de strigare 7.380 lei; 7. 
Autoutilitara Volkswagen Caddy, 
an fabricatie 1998, pret de stri-
gare 3.060 lei; 8. Masina de 
ambalat, pret de strigare 810 lei; 
9. Cantar Electronic, pret de 
strigare 270 lei; 10. Mobilier 
Birou, pret de strigare 720 lei; 11. 
Vitrina Frigorifica, pret de stri-
gare 990 lei; Licitația va avea loc 
în data de 25.08.2017 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În 
caz de nereuşită licitația se va 
relua în data de 01.09.2017, 
08.09.2017, 15.09.2017 respectiv 
22.09.2017, la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
în valoare de 500 lei + TVA ce va 
cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare 
la licitație se depune la sediul 
l ichidatorului  judiciar f ie 
personal fie prin fax / e-mail cu 
cel puțin 1 zi înainte de data lici-
tației publice. Cererii de partici-
pare la licitație i se va anexa 
dovada achitării caietului de 
sarcini şi dovada achitării unei 
garanții de 10% din prețul de 
pornire al bunului pentru care se 
licitează. Informații suplimen-
tare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Nr. 89114/09.08.2017. Anunțul privind vânzarea pentru 

bunuri imobile. Anul 2017, luna  august, ziua 18. 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 05, luna septembrie, orele 12.00, anul 2017, în localitatea Târgoviște, str. Calea 

Domnească, nr. 166, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 

BOBEICA MARIUS LIVIU, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, strada Calea Domnească, bl. 8 A, 

ap. 12, jud. Dâmbovița, licitația a II - a: - Garsonieră, situată în Târgoviște, strada Dumitru Oprescu, 

bl. 23 A, ap. 23, jud. Dâmbovița, în suprafață de 16,40 mp, an construire 31.12.1972, zona A; prețul 

de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA *: 18290 lei. Creditori, Sarcini: A.N.A.F. - 

D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, Ipotecă legală în suma de 7 845 lei reprezentând creanțe 

bugetare/ Încheiere O.C.P.I., Dosar nr. 75775/14.09.2015 *) 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 dată licitației (04.09.2017), 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). declarația 

pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. 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, respectiv: 

.... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: - plata taxei de participare, reprezentând 

10% din prețul de pornire al licitației, se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la 

Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. 

Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, etajul III, 

camera 308 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 510; persoană de contact: Simica Elena. Data 

afișării: 18.08.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. TR_AC 

56202/16.08.2017. 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 29, luna 

08, anul 2017, orele 11:00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin licitație, 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. POINTER WOOD S.R.L., CUI 31737895, cu 

domiciliul fiscal în Mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 281, jud. Teleorman: - Mașină prelucrat lemn, 4 

fețe, Salvadeo, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 66.517 lei (exclusiv 

TVA); - Mașină prelucrat lemn, 4 fețe, Sicar, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima 

licitație = 132.866 lei (exclusiv TVA); - Cabină vopsit cu pânză de apă, tip 1V41022YPL Pacini, preț de 

pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 43.582 lei (exclusiv TVA); - Sistem 

presurizare cabină vopsit, tip IMP IV448VPL/ PACIO/RAF Pacini, preț de pornire reprezentând prețul de 

evaluare, prima licitație = 87.162 lei (exclusiv TVA); - Mașină debitat cu două capete, preț de pornire 

reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 22.235 lei (exclusiv TVA); - Mașină calibrat, mod. 

CN100 Sicar, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 60.122 lei (exclusiv 

TVA); - Mașină circular debitat lemn, preț de pornire reprezentând prețul de evaluare, prima licitație = 

6.700 lei (exclusiv TVA); - Mașină circular debitat lemn, preț de pornire reprezentând prețul de 

evaluare, prima licitație = 6.700 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 19 %)/ 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 licitației, 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) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. 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, respectiv ..... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ..... Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247421176, int. 360.
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Activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei ( respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 
jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
6 8 2 . 6 1 9 , 4 0 l e i  ( r e s p e c t i v 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA).
Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decă-
derii, să facă dovada acestui fapt 
până la data de 23.08.2017 orele 
11.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr.43, jud. Iaşi, in data de 24 
august 2017 orele 12:00 şi se va 
desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei şi 
ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor 
din data de 24.03.2017. Adjude-
carea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
licitaţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei 
cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului  de adjudecare in 
termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsu-
rare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o 
garantie de participare la licitatie 
in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se 
va depune in numerar, prin  plata 
in contul indicat de lichidator. 
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile 

Lupu nr.43,  jud. Iaşi, până la data 
de 24.08.2017, orele 11.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine: C.I.I. 
Pohrib Ionela la telefoanele: 
0232.240890; 0742.109899, Fax 
0232.240890.

l Anunţ de participare la lici-
taţie pentru închirierea unor 
suprafeţe de teren situate în 
albiile minore. 1. Informaţii gene-
rale: Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, 
Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 
739.881; fax:0250/738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii: 
închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanția de 
participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; 
certificatul constatator emis de 
ORC, valabil la data deschiderii 
ofertelor; certificate constata-
toare privind îndeplinirea obliga-
ţ i i lor  exigibi le  de plata a 
impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal emis 
de DGFP; cazier judiciar al 
administratorului; bilanţul 
contabil pentru ultimii 2 ani, 
vizat de administraţia fiscală; fisa 
de informatii generale privind 
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; 
declarație că nu se află in litigiu 
cu titularul dreptului de adminis-
trare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tui tă  pr in ordin de plată 
confirmat prin extras de cont sau 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt.  5.  Descrierea 
succintă a bunului imobil ce 
urmează a fi închiriat: Închirieri 
suprafeţe de teren în albiile 
minore ale râurilor şi pârâurilor 
din Jud.Vâlcea, pentru înlătu-
rarea materialului aluvionar:  
Lotul 1 – 6.455 mp teren în albia 
minoră a pârâului Cerna, situat 
în Loc. Lădeşti, Jud.Vâlcea. Lotul 
2 – 7.955 mp  teren în albia 
minoră a pârâului Bistricioara, 

situat în Loc. Romanii de Sus, 
Jud.Vâlcea. Lotul 3 – 4.662 mp  
teren în albia minoră a pârâului 
Costeşti, situat în Loc. Costeşti, 
Jud. Vâlcea. Lotul 4 – 10.216 mp  
teren în albia minoră a pârâului 
Luncavăț, situat în Loc.Oteşani, 
Jud.Vâlcea. Lotul 5 – 8.035 mp  
teren în albia minoră a pârâului 
Cerna, situat în Loc.Copăceni, 
Jud.Vâlcea. 6. Data, locul şi ora 
limitã de primire a ofertelor: 
18.09.2017 până la ora 10:00 la 
sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data 
şi locul deschiderii acestora: 
18.09.2017 începand cu ora 10:30 
la sediul Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. 
Modul de obţinere a caietului de 
sarcini: de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contrava-
loarea acestuia fiind de 1.195,76 
lei. 9. Durata în care ofertanţii 
rămân angajaţi prin termenii 
ofertelor lor: Perioada de valabi-
litate a ofertei va fi de 90 de zile 
calendaristice de la data licitației 
deschise organizată pentru atri-
buirea contractului de închiriere.

l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în 
reorganizare anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
imobile, reprezentand: -Teren acces 
CF 40023, cad: 5531 top 1146/4 
Reşița,  suprafata de 1.440 mp - 
pret 15.999,3 lei; -Teren acces CF 
33684, cad: 3288 top 1173/1174/22 
Reşița,  suprafata de 583 mp - pret 
6.477,3 lei, -Teren acces CF 33685, 
cad: 3289 top 1173/1174/23 Reşița, 
suprafata de 1.430 mp - pret 
15.887,7 lei, -Teren arabil CF 
36089, cad: 3267 top 1173/1174/1 
Reşița, suprafata de 4.477 mp - 
pret 99.483,3 lei, -Teren arabil CF 

40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 
Reşița, suprafata de 1.578 mp - 
pret 35.064,9 lei;  -Teren arabil CF 
40021, cad: 3276 top 1173/1174/10 
Reşița, suprafata de 600 mp - pret 
13.332,6 lei; situate în Reşița zona 
Calea Caransebeşului, Jud. Caraş 
Severin; -Teren CF 36091 Țerova, 
top 809/2/a/57/2, suprafata de 71 
mp - pret 1.174,5 lei; -Teren CF 
36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, 
suprafata de 2.732 mp - pret 
45.196,2 lei; situate în Reşița în 
apropiere de Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Sverin; -Teren 
f â n e a ț ă  C F  3 9 9 4 8 ,  t o p 
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de 
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; situat 
în Reşița zona Calea Caransebe-
şului, jud. Caraş-Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 90% din 
pretul de evaluare. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administratorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, 
Jud. Caras - Severin, telefon 
0355/429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
28.08.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras 
- Severin.

l Liceul Tehnologic „Constantin 
Dobrescu”, cu sediul în Curtea 
de Argeş, B-dul Basarabilor, 
Nr.15, aduce la cunoştinţa gene-
rală că în ziua de 24 august 2017, 
ora 10.00, vinde prin licitaţie 
publică cu strigare următoarele 
bunuri: -Bovine adulte: 8 capete, 
cu preţul de pornire de 4Lei/kg în 
viu; -Tineret bovin peste 2 ani: 4 
capete, cu preţul de pornire de 
5Lei/kg în viu; -Tineret bovin sub 
1 an: 3 capete, cu preţul de 
pornire de 5Lei/kg în viu; -Ovine 
adulte: 41 capete, cu preţul de 
pornire de 4Lei/kg în viu. Bunu-

rile scoase la licitaţie pot fi văzute 
la sediul Fermei Didactice 
Noapteş, din Curtea de Argeş, 
Str.Luncilor, locaţie în care se va 
desfăşura şi licitaţia în data şi ora 
mai sus menţionate. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon: 
0248.721.568 sau 0744.752.633.

PIERDERI  
l SC Auto Codreanu SRL 
declară pierdute şi nule următoa-
rele documente de control pentru 
transportul rutier de persoane 
prin servicii ocazionale – Naţi-
onal/ Internaţional – cu seriile nr. 
0068188.069530 şi 2015017.

l Pierdut Certificat Constatator, 
emis de ORC Arad, pentru SC. 
B i l  B e s t  C r i s t a l  S R L . 
(J02/1178/2007) Il declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
si Certificat de Inregistrare elibe-
rate de  ORC Arad, pentru PFA 
Susca Mihaela. Le declar nule.

l Declar pierdute şi nule urmă-
toarele documente: CUI-ul socie-
tăţ i i  ş i  toate  cert if icatele 
constatatoare aparţinând socie-
tăţii Daniele Digennaro Group 

SRL,  J28 /248 /2016 ,  CUI : 
35876454.

l Declar pierdut buletin identi-
tate, permis de conducere, legiti-
maţie de serviciu emisă de 
DISTRIGAZ, toate pe numele de 
Dumitraşcu Ilie. Le declar nule.

l Pierdut atestat transport 
marfă nr. 0390910000 eliberat de 
A.R.R.  Tulcea la  data de 
23.09.2016 pe numele Stefan 
Cornel Alexandru. Îl declar nul.

l Declar deteriorată autorizaţie 
nr. 32471 emisă de Ministerul 
Justiţiei, eliberată în data de 
16.09.2011, pe numele Panaete 
Simona Cătălina.   

l Declar pierdute 3 chitanţe S.C. 
VEL PITAR S.A., seria BS 
-chitanţa nr. 13026058, chitanţa nr. 
13029955, chitanţa nr. 13029956.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Nr. 365114 

/16.08.2017. Anunț licitație. Conform prevederilor O.G. 14/2007 

republicată, A.J.F.P. Ialomița organizează pe data de 29.08.2017, 

ora 11.00, la sediul din municipiul Slobozia, bd. M. Basarab, nr. 

14, etaj 6, camera 609, licitație publică în vederea vânzării 

imobilului Complex Bora, format din teren intravilan, categoria 

curți - construcții în suprafață de 152.669 mp și construcții 

edificate pe acesta și teren intravilan categoria curți - construcții 

în suprafață de 58.209 mp, prețul de pornire al licitației fiind de 

7.559.700,90 lei, preț cu TVA, identificabile astfel: C.F. nr. 31165 

teren intravilan 152.547 mp + construcții, preț 7.467.996 lei; 

împrejmuire beton, preț 70.590 lei, C.F. nr. 31162, teren intra-

vilan 122 mp, preț 136,50 lei, C.F. nr. 31174, teren extravilan 114 

mp, preț 41,10 lei, C.F. nr. 31156, teren extravilan 176 mp, preț 

63,30 lei, C.F. nr. 31160, teren extravilan 120 mp, preț 43,20 lei, 

C.F. nr. 31157, teren extravilan 120 mp, preț 43,20 lei, C.F. nr. 

31159, teren extravilan 103 mp, preț 37,20 lei, C.F. nr. 31166, 

teren extravilan 130 mp, preț 46,80 lei, C.F. nr. 31163, teren 

extravilan 120 mp, preț 43,20 lei, C.F. nr. 31272, teren extravilan 

5795 mp, preț 2.088,60 lei, C.F. nr. 31122, teren extravilan 

51.531 mp, preț 18.571,80 lei. Pasul de licitație este de 5% din 

prețul de pornire al licitației. Condițiile de participare: conform HG 

731/2007 republicată; cei interesați vor achita o garanție de 

participare la licitație de 10% din prețul de pornire al licitației, în 

contul RO98TREZ5215005XXX000089, CUI 2844936, deschis la 

Trezoreria Ploiești și vor depune documentele de participare la 

licitație, prevăzute la art. 24, alin. 1 din Hotărârea sus mențio-

nată, până la data de 28.08.2017, ora 16.00, la registratura 

A.J.F.P. Ialomița. Informații suplimentare se pot obține la sediul 

A.J.F.P. Ialomița - Compartiment valorificare bunuri, aflat la etaj 

6, cam. 609, telefon 0243.237.140 - interior 151 și pe site 

www.anaf.ro.

MFP - ANAF – Direcția Gene-

rală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiesti - A.J.F.P. 

Prahova - S.F.O Bușteni, 

anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoa-

relor bunuri mobile, proprie-

tatea debitorului TATAR 

MARIA MANUELA: Autoturism 

Mercedes Benz 203 K, an 

2008, preț 38 462 lei. Prețurile 

de vânzare nu conțin TVA. 

Licitația se va desfășura la 

sediul organului fiscal din Buș-

teni, str. Nestor Ureche, nr. 3, 

jud. Prahova, în ziua de 

31.08.2017, ora 11.00. Anun-

țul nr. 30.569/17.08.2017 

poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie, 

pe site - ul A.N.A.F. (licitații) și 

pe Facebook A.N.A.F. - licitații. 

Pentru date suplimentare 

privind condiții de participare 

și acte necesare la depunerea 

ofertelor, puteți apela nr. de 

t e l e fon  0244 .320 .155;  

persoană de contact: Exari 

Valentin.


