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OFERTE SERVICIU
Angajăm vopsitor şlefuitor polisator ambalator 
cu carte de muncă. 0744.300.895.

DRIVER Providers Europe, căutăm urgent 
şoferi taxi pentru Marea Britanie- plecări 
rapide, fără comision! Condiţii: -femei/
bărbaţi cu/fără Atestat/experienţă, -Cat. B 
vechime 3 ani, -lb.engleză- fluent, -Caziere 
auto şi judiciar fără fapte. Disponibile: 
Antrim, Braintree, Brentwood, Cheltenham, 
Chesterfield,  Crawley,  Edinburgh, 
Hartlepool, London, Plymout, Royston, 
Walsall, Winester. Oferta: -loc de muncă 
asigurat, -transport, cazare, licenţiere. Inter-
viuri în Bucureşti: 2 şi 16 Noiembrie 2015. 
Informaţii şi CV la: driverproviders.
romania@yahoo.co.uk, 0766.535.808.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, 
carte veche românească, cărţi cu autograf, 
tablouri, grafică, icoane, porţelan, statuete. 
Deplasare la domiciliu. 0751.22.11.66.

CITAȚII
Sunt citaţi la Judecătoria Botoşani, dosar 
7951/193/2015 cu termen la 02.12.2015, ora 8.30, 
în contradictoriu cu reclamantul Chiparus 
Gheorghe, pârâţii: Alexuc Ioan (fiu al lui Alexuc 
Vasile), cu ultim domiciliu sat Orăşeni Deal, com. 
Curtesti, jud. Botoşani; Macsim Viorica, cu ultim 
domiciliu sat Orăşeni Deal, com. Curtesti, jud. 
Botoşani; Strachinaru Elena, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Botoşani, Calea Naţională, nr. 19, bl. 
11B, sc. B, et. 2, ap.11; Curelaru Mariea, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Orăşeni Vale, str. Cimitir, 
com. Curtesti, jud. Botoşani; Miron Florica cu 
ultim domiciliu cunoscut în Orăşeni Deal, 
Curtesti şi Bălăucă Viorica, ultim domiciliu 
cunoscut sat Orăşeni Deal, com. Curtesti.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare  a adunării generale ordinare  a acţio-
narilor SC SARMISMOB SA, persoană juridică 
română, cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Suiaga, 
nr. 2, judeţul Hunedoara, înmatriculată la ORC 
Hunedoara sub nr. J20/356/1991, CIF RO 
2117288. Administratorul unic al  SC 
SARMISMOS SA, d-na. Bur Adriana Dorina, în 
temeiul art. 111 şi art. 117 din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată şi 
conform prevederilor art. 12 din Actul constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor societăţii pentru data de 
28.11.2015, ora 11, la sediul societăţii SC 
SARMISMOB SA indicat mai sus, pentru toţi 
actionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 15.11.2015 ca dată de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi propusă:1. Reparti-
zarea profitului net total realizat de SC 
SARMISMOB SA în cursul exerciţiului financiar 

al anului 2014.2. Diverse.Actionarii înregistraţi la 
data de referinţă menţionată pot participa la 
adunarea generală personal sau prin reprezen-
tant, conform legii, pe baza procurii speciale de 
reprezentare. Procurile speciale se vor depune 
sau expedia la sediul societăţii până cel târziu 
24.11.2015, ora 15, sub sancţiunea pierderii exer-
citării dreptului de vot, conform prevederilor 
legale.În cazul în care nu se va întruni majori-
tatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru 
adoptarea unei hotărâri, următoarea convocare 
este pentru data de 29.11.2015, în aceleaşi 
condiţii privind ora şi locaţia, cu menţinerea 
punctelor de pe ordinea de zi. SC SARMISMOB 
SA prin administrator unic Bur Adriana Dorina.

LICITAȚII
S.C. „CITADIN” S.A. Iaşi, cu sediul în Bd. T. 
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează 
la sediul său procedura de „LICITAŢIE 
DESCHISĂ”, cu oferte de preţ în plic închis, în 
vederea atribuirii contractului „SERVICII DE 
ÎNCHIRIERE MIJLOACE DESZĂPEZIRE”.
Pentru participarea la procedura de achiziţie, 
ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile 
cerute în „Documentaţia de achiziţie” care se 
poate ridica de la sediul SC CITADIN SA, servi-
ciul achiziţii, contra sumei de 100 lei până pe 
data de 09.11.2015.Criteriul care va fi 
aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul 
cel mai scăzut.Documentaţia de ofer-
tare va fi depusă la registratura 
uni tă ţ i i ,  până  la  data  de 
10.11.2015, orele 1000.Procedura 
se va desfăşura la sediul S.C. 
CITADIN S.A. în ziua de 
10.11.2015, cu începere de la 
orele 1200.Relaţii suplimentare 
privind procurarea documenta-
ţiei şi condiţiile de participare se 
pot obţine la tel. : 0232 – 
240.885.

Consiliul Local  Deleni, judeţul 
Iaşi ,telefon/fax:0232.732070 
închiriază prin licitaţie publică 
deschisă cu selecţie de oferte   
a)”TEREN ÎN SUPRAFAŢă DE 
160800 M.P. CU ZĂCĂMINTE DE 
PIATRĂ, pentru extragerea pietrei” – 
garanţie de participare la licitaţie : 1500 
lei. b) „TEREN ÎN SUPRAFAŢă DE 12587 
M.P.OCUPATĂ CU IAZ”  – garanţie de parti-
cipare la licitaţie: 250 lei. Documentaţiile  de 
atribuire se pot achiziţiona de la sediul Primăriei 
Deleni , compartimentul achiziţii publice 
începînd cu data de 28.10.2015. Persoană de 
contact: Ing. Elena Niţă. Data limită de primire 
a solicitărilor de clarificări: 09.11. 2015 ora 16.00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 
13.11.2015 ora 16.00 la Primăria Deleni.Ofertele 
se vor deschide la data de 16.11.2015 ora 11.00 
pentru : „TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 160800 
M.P. CU ZĂCĂMINTE DE PIATRĂ, pentru 
extragerea pietrei” şi ora 13.00 pentru : „TEREN 
ÎN SUPRAFAŢă DE 12587 M.P.OCUPATĂ CU 
IAZ”,  la sediul Primăriei Deleni. Eventualele 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. 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 Olivian Trans Co SRL – Câmpulung, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Logan, an 
fabricație 2007, nr. înmatriculare AG-54-KEO, 5.076 lei; Autoturism Logan, an 
fabricație 2005, nr. înmatriculare AG-98-LDL, 4.052 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 
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 10/11/2015. Licitația va 
avea loc în data de 11/11/2015, ora 11:00:00, la sediul S.F.M. Câmpulung, str. 
Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu. 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 Municipal Câmpulung, tel. 
0248.510098.
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contestaţii se vor depune în termen de 5 zile de la 
comunicarea actului atacat la Tribunalul Hîrlău.

Primăria Comunei Stremt cu sediul în locali-
tatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba , nr. 
99, tel 0258848101,fax 0258848302 organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru 
concesionarea de bunuri imobile – spaţiu situat 
administrativ în intravilanul localităţii Stremt, 
în suprafata de 88,70 mp proprietate publică a 
comunei Stremt, în vederea desfăşurării de 
activităţi comerciale. Data limită de depunere a 
dosarelor de prezentare este 12.11.2015 ora 
10.00.Licitaţia se va desfăşura în data de 
12.11.2015 începând cu ora 12.00. Informaţii 
privind obţinerea documentelor de participare, 
a cheltuielilor suportate de către ofertanţii inte-
resaţi  precum şi alte informaţii se pot obţine de 
la sediul Autorităţii Contractante.

PIERDERI
Pierdut certificat constator Navroschi L.C. 
Andrei PFA, emis la 29.07.2009, Buc, 
CUI:25827535, Nr. Reg Com: F40/3721/2009 din 
28/07/2009. Îl declar nul.

Dogaru Gheorghe, pierdut atestat transport 
marfă nr. 0141466000. Îl declar nul.

Pierdut  atestat profesional transport marfă şi 
ADR pe numele Stanciu Nicuşor. Le declară 
nule.

Declar pierdute (nule) certificat de pregătire 
profesională auto transport marfă seria 
0137343000 eliberat la data 19.07.2012 şi card 
tahograf nr. 000000000404C000 eliberat la data 
14.07.2012, emise de A.R.R. pe numele Duţă 
Daniel.

Declar pierdută şi nulă legitimaţie serviciu nr. 
marcă 17211 emisă S.C. Apa Nova S.A. pe 
numele Ionescu Gheorghe.

DECESE
Colegiul Consilierilor Juridici Prahova este 
alături de doamna consilier juridic Gabriela Tesu 
la decesul soţului său dr. GHEORGHE – GRIG 
TESU. Corpul neînsufleţit al dr. Gheorghe – Grig 
Tesu este depus la capela cimintirului Bolovani, 
Ploieşti, iar înmormântarea va avea loc în acelaşi 
cimintir joi, 29 octombrie 2015, ora 12.00.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Oncescu Ioan Gabriel – Câmpulung, 
după cum urmează: Denumire: Teren extravilan - livadă în suprafață de 5000 mp, 
situat în comuna Valea Mare Pravăț, punct Valea Oarzei. Valoare [Ron, fără TVA]: 
16.461 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 RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate 
la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 09/11/2015. 
Licitația va avea loc în data de 10/11/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM - 
Câmpulung, str. Negru Voda, nr. 117 - corp Muzeu. 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 Municipal Câmpulung, 
tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
n r.  170513/2006 .  N r.  55011/ 
27.10.2015. S.F.O. Văleni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
următoarelor bunuri imobile: - Teren 
extravilan în suprafață de 1.129 mp, 
situat în com. Măgurele, jud. Prahova - 
Prețul de pornire al licitației este de 
5527 lei, exclusiv TVA; - Teren 
extravilan în suprafață de 2.055 mp, 
situat în com. Măgurele, jud. Prahova - 
Prețul de pornire al licitației este de 
7738 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte, în data de 12.11.2015, ora 
10.00. Anunțul nr. 55011/27.10.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact: Ariciu Nicolae. Data afișării: 
28.10.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar de executare nr. 
18542551. Nr. 16219/26.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 
ansamblu de bunuri imobile. Anul  2015 luna Noiembrie ziua 25. În temeiul art. 162, 
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare,  se face cunoscut că în ziua de 
25, luna 11, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, ANS 44 

 parter, se va vinde prin licitatie publică următorul bun imobil, proprietate a 
debitorului SC Campagri Imobiliare SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Brăila, str. 
Ion C. Brătianu, nr. 9, bl. A2, sc. 2, etaj 4, ap. 35, cod de identificare fiscală 
18542551: a) Teren extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat pe raza com. 
Bordușani, jud. Ialomița, preț de evaluare 14.000 lei/ de pornire al licitației 14.000 
lei (exclusiv TVA **). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea 
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform 
art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Licitația se află la primul termen. Prețul de 
pornire al licitației este de 14.000 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 a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
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 numărul de telefon 0243.364750, int. 18.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valsecam Euroconstruct SRL – Pitești, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în supr. 2506 mp, situat în loc. Bradu, sat Geamăna, pct. 
"Cimitir", jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 154.900 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 09-11-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 10-11-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finatelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3410.
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