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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Spalatorie auto profesionala
angajeaza spalatori si polisatori
auto. Sector 3. Tel. 0722.503.294.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.911, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată la Atelierul de întreținere şi
reparații, instalații, utilaje,
clădiri, a următoarelor posturi: -2
posturi lăcătuş mecanic I; -2
posturi liftier III; -1 post liftier
IV. Condiţii Specifice: -Pentru
postul de lăcătuş mecanic I:
-certificat de calificare în meserie;
-9 ani vechime în meserie;
-Pentru posturile de liftieri: -curs
de calificare de liftier; -autorizație ISCIR; -3 ani vechime în
meserie pentru postul de liftier
III. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
26.08.2016, ora 9.00 -proba scrisă
şi în data 31.08.2016, ora 9.00
-proba interviu. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de
10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr. de
telefon: 0349. 802.550.
l În conformitate cu prevederile
art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 45/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, sector 1,
organizează în data de
16.08.2016, ora 10,00 (proba
scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacantă: Consilier
juridic, clasa I, grad profesional
superior– Direcția Juridică, Solu-

ționare Contestații, Politici
Publice şi Relația cu Parlamentul. Condiţii necesare
ocupării postului: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă aboslvite cu diplomă în
domeniul ştiințe juridice,
vechime în specialitatea studiilor
mimim 9 ani. Condițiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
informații necesare sunt afişate la
sediul instituției şi pe site-ul
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului anunț, la sediul ministerului.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
execuţie vacante de consilier
gradul I în cadrul Biroului informatică (pentru care se cer studii
superioare studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă, în unul dintre
următoarele domenii: cibernetică,
automatică, contabilitate şi informatică de gestiune, matematicăinformatică, informatică,
calculatoare şi tehnologia informaţiei, electronică, electrotehnică, precum şi o vechime în
specialitatea studiilor absolvite
de minimum 3 ani şi 6 luni).
Concursul va avea loc în perioada 29.08-09.09.2016, la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei
nr. 141B, sector 6, după cum
urmează: -29.08.2016, ora 10,00
–proba scrisă; -05.09.2016, ora
10,00 –proba practică;
-09.09.2016, ora 10,00 –interviul.
Tematica, bibliografia şi alte date
relevante sunt publicate pe
pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii: www.
csm1909.ro, la secţiunea „Aparat
tehnic-administrativ– Concursuri”. Actele de înscriere la
concurs se depun la Consiliul
Superior al MagistraturiiDirecţia resurse umane şi organizare, etaj 3, cam. 300, până la
data de 19 august 2016, inclusiv,
ora 16,00. Datele de contact ale
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persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs sunt
următoarele: Florentina BuduConstantin, telefon 021/3116926
interior 2028; adresă de email:
druo@csm1909.ro. şi Mădălina
Simion, telefon 021/3116926 interior 2050; adresă de email: druo@
csm1909.ro.
l Institutul de Stat pentru
Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a funcţiei publice
de execuţie vacante de consilier,
gradul profesional superior din
cadrul Compartimentului achiziţii publice. Condiţiile specifice
prevăzute în fişa postului: -Studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării
funcţiei publice: minimum 9 ani;
-Curs de pregătire/ perfecţionare/
formare specializată în domeniul
“achiziţii publice”, dovedit cu
certificat de absolvire. Concursul
va avea loc la sediul I.S.T.I.S. din
Bd. Mărăşti nr.61, Sector 1,
Bucureşti, în data de 5 septembrie 2016, ora 10.00 -proba scrisă.
Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la publicarea anunţului. Bibliografia,
condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate candidaţilor la înscriere vor fi publicate
pe site-ul I.S.T.I.S. şi afişate la
sediul instituţiei.
l Primăria comunei Colți,
județul Buzău, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de
execuție vacantă, de şofer, categoria D, pentru microbuzul
şcolar (transport preşcolari şi
elevi) normă întreagă. Pentru a
ocupa un post contractual vacant
sau temporar vacant candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform
art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
cu modificările şi completările

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de
executare nr. 4183. Nr. 79370 din 27.07.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 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 24, luna august, anul 2016, ora 11.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin Licitație Publică (licitația I - a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Osco - System SRL, cu domiciliul fiscal în
localitatea Târgoviște, str. General Ion Emanoil Florescu, bl. D 12, sc. D, et. P, ap. 1, cod de identificare
fiscală 17526779: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabilă *); Autoturism Dacia Logan Break, An PIF 2007,
NI UU1KSDAFH37678763, greutate proprie 1270 kg, sarcină utilă 470 kg, nr. locuri 5, dimensiuni
4450/ 1740/ 1636 mm, cilindree 1598 cmc, putere 64 kw/ 5500 rot/min, carburant benzină, tracțiune
față, viteză maximă 167 km/h, culoare roșu., DB-08-DZC, 1, 9902 lei, 20%. Total: 9902 lei. 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; 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 nostru
sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 478, persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta, camera
310. Data afișării: 03.08.2016.

ulterioare: a) are cetățenia
română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European şi
domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c) are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;d) are capacitate deplină de
exercițiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie
sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii
şi, după caz, de vechime sau alte
condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea 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 săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Concursul se
va organiza conform calendarului urmator: -17 august 2016,
ora 13.30: termenul limită pentru
depunere a dosarelor; -24 august
2016, ora 10.00: proba scrisă; -29
august 2016, ora 12.00: proba
interviu. Conform art.6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, pentru înscrierea
la concurs candidații vor
prezenta un dosar de concurs
care va conține următoarele
documente: 1. cererea de
înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după
caz; 3. copiile documentelor care
să ateste nivelul studiilor şi ale
altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, precum şi
copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 4.
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă vechimea
în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează; 6. adeverință medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul
de familie al candidatului sau de
către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae. Adeverința
care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data,
numele emitentului şi calitatea
acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătății. În
cazul în care candidatul depune o
declarație pe proprie răspundere
că nu are antecedente penale, în
cazul în care este declarat admis
la selecția dosarelor, acesta are
obligația de a completa dosarul
de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până

la data desfăşurării primei probe
a concursului. Copia actului de
identitate, copiile documentelor
de studii şi carnetul de muncă
sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea vor fi prezentate
şi în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Relaţii suplimentare se pot obţin
la Primăria comunei Colți,
județul Buzău, tel. 0238/502.501.

CITAȚII
l Citez pe Shalha Amer să se
prezinte la Judecătoria Turnu
Măgurele pe data de 30.08.2016,
la termenul stabilit în proces de
divorţ cu reclamantul Shalha
M a r i a n a î n d o s a r n r.
1143/329/2016.
l Tarcan Ana Maria este
chemată de Boboc Cătălin, în
data de 16 august 2016 ora 8.30
la Judecătoria Iaşi, dosar nr.
20070/245/2016 privind stabilire
domiciliu minor.

LICITAȚII
l Leavis Cont IPURL lichidator
pentru SC Savtrans SRL, organizeaza incepand cu data de
12.08.2016 ora 12 :00 din doua in
doua saptamani pana la data de
30.09.2016 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 12.08.2016,
19.08.2016, 26.08.2016,
02.09.2016 si 09.09.2016 ora 12 la
sediul lichidatorului licitatie
publica cu strigare pentru
vanzarea bunurilor debitoarei
constand in imobil situat in
Ploiesti str. Eroilor nr. 29 cu 259
mp teren = 53.700 EURO fara
TVA, autospecializata Mitsubishi
frigorifica =700 euro. Pentru
depunere oferte relatii la telefon
0723880617, pentru vizionare si
detalii tehnice telefon
0723281559.
l Municipiul Drăgăşani organizează licitaţie publică deschisă,
pentru concesionarea unui teren
în suprafaţa de 7,03 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Drăgăşani, situat în str. T
Vladimirescu bl. R1, sc. C, parter,
pentru amenajare acces la spaţiul
comercial şi intrare sediu firmă.
Documentele necesare participării la această licitaţie se pot
ridica de la Direcţia DSP-Birou
Contracte din str. Piaţa Pandurilor nr. 1, în urma achitării
contravalorii Caietului de sarcini
în suma de 54 lei. Licitaţia se va
ţine la data de 30.08.2016, orele
10:30 în Sala de şedinţe a primăriei mun. Drăgăşani, situate în
strada Piaţa Pandurilot nr. 1.
Relaţii suplimentare puteţi afla
apelând la numerele de telefon:
0250-811.990.
l Municipiul Drăgăşani organizează licitaţie publică deschisă,
pentru concesionarea unui teren
în suprafaţa de 19,44 mp, aparţinând domeniului public al muni-

cipiului Drăgăşani, situat în str. T
Vladimirescu bl. T3, sc. B, parter,
pentru amenajare acces la spaţiul
comercial. Documentele necesare
participării la această licitaţie se
pot ridica de la Direcţia
DSP-Birou Contracte din str.
Piaţa Pandurilor nr. 1, în urma
achitării contravalorii Caietului
de sarcini în suma de 54 lei. Licitaţia se va ţine la data de
30.08.2016, orele 10:00 în Sala de
şedinţe a primăriei mun. Drăgăşani, situate în strada Piaţa
Pandurilot nr. 1. Relaţii suplimentare puteţi afla apelând la
numerele de telefon: 0250811.990.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior şi de
masă lemnoasă fasonată. Organizatorul licitaţiei: Primăriile Întorsura Buzăului, Sita Buzăului şi
Barcani prin Ocolul Silvic Buzăul
Ardelean R.A., cu sediul în Or.
Întorsura Buzăului, Str.Berzei,
n r. 1 , j u d . C o v a s n a , t e l / f a x
0267.373.223, e-mail buzaul_
ardelean@yahoo.com. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 12.08.2016,
ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Ocolului Silvic
Buzaul Ardelean R.A., din Or.
Întorsura Buzăului, Str. Berzei,
nr. 1, jud. Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic închis
si sigilat. Licitaţia este organizată
şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate
publica, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015. Data şi
ora organizării preselecţiei:
08.08.2016 ora 14.00. Data si
ora-limita până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie si înscrierea la licitaţie: 08.08.2016 ora 12.00. Lista
partizilor si loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei
si pasul de licitare pentru fiecare
partidă şi lot sunt afişate la sediul
organizatorului si pe site-ul www.
buzaulardelean.ro. Volumul total
de masa lemnoasa pe picior oferit
la licitaţie 2.933mc, din care pe
natură de produse: -produse
principale 208mc; -produse
secundare 2.533mc; -produse de
igiena 192mc. si, respectiv, pe
specii şi grupe de specii răşinoase
2.588mc; -fag 340mc; -diverse
tari 3mc; -diverse moi 2mc.
Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie 214mc,
din care pe sortimente: -lemn
pentru cherestea 191mc; -lemn
pentru foc 23mc si, respectiv, pe
specii si grupe de specii: răşinoase 172mc; -fag 42mc; Masa
lemnoasă pe picior/fasonată
oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa lemnoasă
pe picior si masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecata după
încheierea, celei de-a doua licitaţii, se poate adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementari in
vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data
de: 04.08.2016. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Ocolul Silvic Buzaul Ardelean
R.A., tel/fax 0267.373.223, e-mail
buzaul_ardelean@yahoo.com.
Organizator, Ocolul Silvic Buzăul
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www.jurnalul.ro
Ardelean R.A, Director –Sef
Ocol, Ing.Morar Cătălin
l Dinu, Urse și Asociații SPRL,
în calitate de lichidator judiciar,
scoate la vânzare: -Autoutilitară
BB Furgon marca Dacia Logan,
an fabricație 2008. Prețul de
pornire al licitației este de 1.620
euro, exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 1.000 lei,
exclusiv TVA. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO11BREL0002001080710100
deschis la Libra Internet Bank,
a garanției de 10% din prețul
de pornire al licitației; -achiziționarea până la data și ora stabilită
pentru licitație a Caietului
de sarcini, ce poate fi achitat
c u O P î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING Bank -Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL sau în numerar la
sediul de corespondență al lichidatorului judiciar din București,
Str. Buzești nr. 71, et. 5, sector 1.
Documenția de participare la
licitație se va depune în original
la sediul de corespondență al
lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 5,
sector 1, până la data și ora stabilită pentru ședința de licitație.
Prima ședință de licitație a fost
fixată la data de 10.08.2016, ora
14.30, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitație au fost
fixate în data de 17.08.2016,
24.08.2016, 31.08.2016 și
07.09.2016 ora 14.30. Toate
ședințele de licitație se vor desfășura la sediul de corespondență
al lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et.
5, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Dinu, Urse și Asociații SPRL,
în calitate de lichidator judiciar
al SC SPECIAL CITY GUARD
SRL, scoate la vânzare: -CLIMA
AV E N TA E C O . P r e ț u l d e
pornire al licitației este de 1.654
lei exclusiv TVA (preț diminuat
cu 50% față de prețul din
raportul de evaluare). Prețul

Caietului de sarcini este de 100
lei, exclusiv TVA. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO11BRMA0999100053523820
deschis la Banca RomâneascăAgenția Domenii, până la data
ședinței de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației pentru bunul pentru care se
licitează; -achiziționarea până la
data ședinței de licitație a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat
în contul lichidatorului judiciar
nr. RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la
sediul de corespondență al acestuia din București str. Buzești nr.
71, et. 5, sector 1. Prima ședință
de licitație a fost fixată la data de
11.08.2016, ora 14.00, iar dacă
bunul nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitație vor avea loc în data de:
18.08.2016, 25.08.2016,
01.09.2016, 08.09.2016,
15.09.2016, 22.09.2016 și
29.09.2016 ora 14.00. Toate
ședințele de licitație se vor desfășura la sediul de corespondență
al lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et.
5, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, cu datele de identificare
din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al ADV Automotive
Professional SRL, desemnat prin
Sentinta nr. 3168 din data de
10.12.2015, pronuntata in dosar
nr. 1434/93/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica a bunurilor mobile
constand in stoc de electronice,
piese si accesorii pentru autovehicule in proprietatea ADV
Automotive Professional SRL in
valoare totala de 185.548 RON
exclusiv TVA. Vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
09.08.2016 ora 13,00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor
vinde la primul termen de lici-

tatie, se vor organiza ale patru
licitatii cu strigare in datele de
16.08.2016, 23.08.2016,
30.08.2016 si de 06.09.2016, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3,
ap.39, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de
sarcini se pot achizitiona la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l SC Local Urban SRL , cu
sediul în Turnu Măgurele, str.
R e p u b l i c i i , n r. 2 , j u d e ţ u l
Teleorman, cod poștal 145200,
CUI 30055849; J34/168/2012,
telefon/fax 0247411895, e-mail:
localurban@yahoo.com, anunţă
organizarea licitaţiei publice
deschisă, cu strigare, pentru
închirierea suprafeței totale de
10837,00 mp teren portuar,
respectiv patru parcele de teren
situate în Portul Turnu Măgurele.
Pe suprafețele de teren se pot
desfășura activități economice cu
specific portuar așa cum sunt ele
reglementate de O.G. nr. 22/1999
republicată privind administrarea
porturilor și a căilor navigabile.
Caietele de sarcini se pot cumpăra
în urma solicitării scrise, de la
sediul societății, etaj 3, camera 5 .
Contravaloarea caietului de
sarcini este de 50 Lei. Termenul
limită de depunere a cererii și
documentatiei pentru înscrierea la
licitaţie este 22.08.2016, ora 16:00.
Termenul limită de solicitare a
clarificarilor este 17.08.2016, ora
16:00. Şedinta publică de licitaţie
va avea loc în data de 25.08.2016,
ora 11:00 la sediul societăţii. În

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna august, ziua
31. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 31, luna august, orele 11.00, anul 2016, în
localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, se vor vinde prin licitație (a III - a), următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Aqua Proiect Invest SRL, CUI 29080423, cu domiciliul fiscal în
localitatea Buturugeni, str. ..., nr. 564: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv TVA, Lei/bucată, Cota TVA; Teren extravilan agricol - 4500 mp, 2250 lei.
Valoarea totală . 2250 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este
20 %, în conformitate cu prevedrile art. 141, alin. (1), alin(2), alin(3), lit.(b) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal și pct. 37, alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul
Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile mobile mai
sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; nu este cazul, nu este cazul. 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, orele 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației;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 (bugetul general consolidat și bugetul local) că nu au
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest
scop. Împotriva acestui 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 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 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 0246.278.023.

cazul în care la primul termen de
licitaţie nu se vor întruni condiţiile
de desfășurare a licitaţiei sau de
adjudecare, licitaţia se va relua în
data de 08.09.2016, ora 11,00 în
aceleași condiţii stabilite prin
caietul de sarcini, iar termenul
limită de depunere a ofertelor va
fi 06.09.2016, ora 16:00. Informații suplimentare se pot obține
la tel/fax 0247411895, persoana de
contact jr. Ionut Cristea.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Singer Appliances SRL desemnat
prin incheierea de sedinta din
data de 06.11.2014, pronuntata in
Dosar nr. 1610/93/2014 aflat pe
rolul Tribunalului Ilfov, Sectia
Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurile mobile aflate
in proprietatea Singer Appliances
SRL constand in aparate electronice si electrocasnice si piese de
schimb, cum ar fi aspiratoare,
fiare de calcat, ventilatoare,
masini de cusut industriale si
casnice, dar si alte produse marca
Singer, in valoare totala de
251.172 lei exclusiv TVA, identificate si inventariate conform
raportului de evaluare aprobat in
prezenta cauza si a publicatiei de
vanzare intocmita cu aceasta
ocazie. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
09.08.2016 ora 14,00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in
care bunul nu se va vinde la
termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, la aceeasi ora
si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini
se poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81
l Comuna Rieni vă invită să
participaţi la licitaţia publică
deschisă cu strigare, organizată
în vederea vânzării de materiale
(fier vechi) rezultate din dezafectarea a două hidrosferelor de apă
potabilă, aflate în proprietatea
privată a Comunei Rieni. Denumirea, codul fiscal și adresa
autorităţii contractante: Comuna
Rieni, cu sediul în loc. Rieni,
nr.151, judeţul Bihor, cod fiscal
4935194, telefon/fax
0259/329242, adresa de e-mail
primariarieni@gmail.com. Locul
de depozitare al materialelor :
Primăriei Comunei Rieni - loc.
Rieni, nr.151, judeţul Bihor,
Locul ţinerii licitaţiei: sediul
Primăriei Comunei Rieni - loc.
Rieni, nr.151, judeţul Bihor, Data
și ora ţinerii licitaţiei :

24.08.2016, ora : 10 :00. Preţul de
pornire a licitaţiei : 0,62 lei/kg. În
cazul în care nu s-au prezentat
minimum doi participanți la licitație sau în cazul în care nici un
ofertant nu a oferit cel puțin
prețul de pornire, licitația se va
repeta, încheindu-se procesverbal de constatare. Repetarea
licitației se va face după trecerea
a 5 zile de la data precedentei, iar
prețul inițial va fi diminuat cu
20% . În cazul în care nici de
această dată nu se prezintă cel
puțin doi participanți la licitație
și nu se oferă cel puțin prețul de
pornire, licitația se va relua după
5 zile, iar prețul va fi diminuat cu
40% fata de prima licitație. În
cazul în care nici de această dată
nu a fost oferit cel puțin prețul de
pornire al licitației, instituția
publică deținătoare întocmește
documentele de scoatere din
funcțiune, declasare și casare a
bunurilor. La licitație poate participa orice persoană fizică sau
juridică potențial cumpăratoare,
care prezintă, până la data ținerii
ședinței de licitație, următoarele
documente: a) chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de
casieria instituției publice; b)
copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerțului
și codul fiscal, pentru persoanele
juridice române, sau actul de
identitate pentru persoanele
fizice. Cota de cheltuieli de participare la licitație: 50 lei. Informaţii suplimentare: se pot obţine
la sediul autorităţii contractante,
tel./fax 0259 / 329242.
l Anunţ privind organizarea
licitaţiei de vânzare masă
lemnoasă fasonată, producţia
anului 2016. Organizatorul licitaţiei: primăria Comunei Remetea,
cu sediul în Comuna Remetrea,
P-ta Cseres Tibor nr. 10, judeţul
Harghita, CIF: 4367655, tel/fax
0266-352-101, e-mail: office@
gyergyoremete.ro. Data și ora
desfășurării licitaţiei: 16.08.2016,
orele 09:00. Locul desfășurării
licitaţiei: sediul Primăriei
comunei Remetea, comuna
Remetea, judeţul Harghita. Tipul
licitaţiei: licitaţie cu strigare. Licitaţia este organizată și se va
desfășura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fordul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea guvernului nr.

17

924/2015. Data și ora preselecţiei:
09.08.2016, ora 16:00. Data și ora
limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru
preselecţie și înscrierea la licitaţie
este 09.08.2016, ora 15:00. Lista
partizilor care se licitează, preţul
de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afișate la
sediul organizatorului și pe site-ul
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitaţie este de 247 mc,
volum brut, din care: 1. Pe natură
de produse: - act de punere în
valoare nr. 973997-HR-18771067
7 remetea – Cf. Caprei – Total –
247 mc. 2. Pe specii: - act de
depunere în valoare nr. 973997HR-18771067 7 Remetea – Vf
Caprei – Total – 247 mc. Brad – 5
mc, Molid (Rășinoase) – 242 mc.
Preţul de pornire a licitaţiei este
de 250 lei/mc fără TVA, conform
HCL nr. 10 din Ianuarie 2016.
După strigare și în continuare
după fiecare eventual strigare
(dacă este cazul) pasul de majorare a preţului este de 5 RON.
Masa lemnoasa fasonata oferită
spre vânzare provine din fodul
forestier proprietate publică a
comunei Remetea. Caietul de
sarcini poate fi solicitat de la
sediul organizatorului, începând
cu data de 09.08.2016. Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, până la
data de 09.08.2016, ora 15:00, o
cerere de înscriere la licitaţie, la
cre trebuie să anexeze documentele prevăzute la art. 54, alin. 3
din HG 924/2015. Pentru informaţii și date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: Comuna Remetea, tel.
0266-352.101.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele
Deac Iosif. Il declar nul
l P.F.A. Ene Viorel Constantin
cu sediul în sat Roșu, comuna
Chiajna, str. Rezervelor nr. 66B,
cam. 1, et. 1, ap. 28, Ilfov, C.U.I.
33251483, F23/547/2014, declară
pierdut certificat de înregistrare
seria B nr. 2942406. Îl declar nul.
l Pierdut numar ordine emis de
D.G.F.P.M.B. numar: 122978 al
casei de marcat si declaratia de
instalare aferenta,apartinand
firmei Alya Tekstilturizm Ticaret
& Sanayii RO. Le declar nule!

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. 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 Full
Trans Sprint SRL - Rătești, după cum urmează: Denumire:
Semiremorcă marca Krone, nr. identiﬁcare WKESDP2701126
3764, nr. înmatriculare AG 68 MAK, suprastructură deschisă cu
prelată, an fabricație 2011. Valoare [Ron, fără TVA]: 9.276 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, 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 23.08.16,
inclusiv. Licitația va avea loc în data de 24.08.16, ora 11:00:00, la
sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. 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 Serviciul Fiscal
Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666900.

