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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Transparent Design SRL angajeaza
personal calificat penrtu fabrica prelucrare
geam. 0721336557. office@transparentdesign.ro.
l Transparent Design SRL angajeaza
personal calificat penrtu montaj sticla.
0721336557. office@transparentdesign.ro.
l Academia Română – Filiala Iaşi, Colectivul de Geografie, organizează, în ziua de
11.02.2016, ora 12,00, concurs pentru
ocuparea postului de Cercetător ştiinţific
gradul I (1/2 normă), în domeniul ştiinţele
Pământului şi Atmosferei, specializarea
ştiinţele Solului. Concursul se va desfăşura
conform Legii 319 / 2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune în termen de
30 de zile de la data publicării anunţului, la
sediul Institutului. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la secretariatul institutului şi
/ sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel.332101115.
l Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor anunţă scoaterea la
concurs a următoarelor funcţii publice de
execuţie vacante: -Compartiment achiziţii
publice- 1 post vacant de consilier superior.
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. -Serviciul resurse umane, IT,
PSI, sănătate şi securitate în muncăCompartiment IT- 1 post vacant de consilier
superior. 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. -Centrul pentru
Testarea Soiurilor Cogealac- 1 post vacant
de consilier debutant. 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: -.-Centrul pentru
Testarea Soiurilor Portăreşti– 1 post vacant
de consilier debutant. 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;
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Vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice: -.-Centrul pentru
Testarea Soiurilor Mircea Vodă– 1 post
vacant de referent superior. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: Studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
Curs de specializare în domeniul contabilitate, dovedit cu certificat de absolvire;
Cunoştinţe operare PC– nivel mediu.
Concursul va avea loc la sediul I.S.T.I.S. în
data de 08 februarie 2016, ora 10.00 proba
scrisă. Dosarele de înscriere se depun în
termen de 20 de zile de la publicare. 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 din Bd. Mărăşti
nr.61, sector 1, Bucureşti.

CITAȚII
l Numita Timofte Maria este citată la
Judecătoria Botoşani în ziua de 14.01.2015
în dosarul nr. 3565/193/2015 al Judecătoriei
Botoşani, având ca obiect uzucapiune.
l Alexandrescu Ştefan Roza este citată la
Tribunalul Bucureşti, secţia a-V-a Civilă în
data de 20.01.2016, ora 08.30, CA4, în
dosarul nr.30287/299/2011, uzucapiune.
l Iorgu Neculae, pârât în dosarul Judecătoriei Câmpulung nr. 3290/205/2015 este citat
la această instanţă pentru data de 25 ianuarie 2016, ora 8.00, în proces cu reclamantul
Dobrin Iosif pentru acţiune în pretenţii.
l Numitul Vasiloiu Silviu, cu ultimul domiciliu cunoscut în Craiova, Str. Constantin
Argetoianu, nr. 6, bl. A2, sc. 2, ap. 6, Jud.
Dolj, este chemat la Judecătoria Craiova în
data de 27.01.2016, complet C6, ora 10.30, în
calitate de pârât în proces cu Asociaţia de
Proprietari nr.2 Brazda lui Novac.
l Ilonta Gelu Marian si Moldovan (N.Ilonta)
Gabriela Voichita, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Palermo, sunt citati pentru data
de 19.01.2016, ora 08:30 la Judecatoria Zalau,
in proces cu Rostas Felicia si Rostas Florin,
obiect prestatie tabulara-intabulare CF.
l Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la
Judecătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş
Ştefan, Bocănici Hermina, Belu Editha, în
data de 13.01.2016, în proces cu reclamanţii
Negoi Alin Lucian şi Negoi Nicoleta, pentru
partaj judiciar.
l Numita Nechifor Daniela, administrator
statutar al S.C. ZEN TRADE SRL Iaşi, cu
domiciliul declarat în Sat Cîrniceni, com.
Ţigănaşi, jud. Iaşi este chemată la Tribunalul
Iaşi – Secţia II Civilă Faliment din Iaşi, str.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
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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, a unor active aparținând: Matusoiu Ion Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan
în suprafață de 1771 mp, CF nr. 80414 Bogați, jud. Argeș. Valoare
[Ron, fără TVA]: 30.927 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO23TREZ0515067X
Xx000513, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală,
până în ziua de 20.01.16, ora 14:00. Licitația va avea loc în data
de 21.01.16, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea
București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează bunurile
sunt: SC Credit House SRL; DGFP Argeș - AFP Leordeni. Îi invităm
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii,
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa
de la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud.
Argeș, tel. 0248.666900.

Elena Doamna, nr.1A, în data de 31.03.2016
ora 9, pentru angajarea răspunderii personale patrimoniale în conformitate cu art.138
din Legea 85/2006 rejudecare, debitor S.C.
ZEN TRADE S.R.L., dosar 2181/99/2012/a1
l Euroinsolv S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. Metalindustrie S.R.L
societate în faliment cu sediul în com.
Dumbrava Roșie, sat Izvoare, jud. Neamț,
înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ
sub nr. J27/1113/2005, cod unic de înregistrare RO 17805706, dosar nr. 3274/103/2011,
aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal, citeaza pe numitul STAN FLOREA
domiciliat in mun. Falticeni, Aleea Nucului
nr. 7, sc. B, ap. 14, jud. Suceava pentru a se
prezenta la Tribunalul Neamț, Secția a II-a
Civilă, de Contecios Administrativ și Fiscal,
Bulevardul Republicii nr. 7, Piatra Neamț,
jud. Neamț, în data de 27.01.2015, ora 12,00
complet C3F, în calitate de pârât, în proces
cu Euroinsolv SPRL în calitate de lichidator
în dosarul nr. 3274/103/2011 având drept
obiect angajarea răspunderii conform art.
138 din Legea nr. 85/2006. În caz de neprezentare, se va putea trimite un inscris, judecata urmand a se face in lipsa.

DIVERSE
l Judecatoria Hârlău. Dosar nr.
1470/239/2014. Sentinţa civilă nr. 965 din
27.XI.2015. "Admite cererea formulată de
reclamanta Dodiţă Iulian, cu domiciliul în
sat Halceni, comuna Şipote, strada Tineretului, nr. 681, jud. Iasi în contradictoriu cu
pârâtul Dodiţă Vasile, domiciliat în sat
Halceni, com. Şipote, strada Tineretului, nr.
681, judeţul Iaşi. Dispune desfacerea căsătoriei încheiată de părţi la 3.07.2011 şi înregistrată în registrul de stare civilă al Primăriei
comunei Şipote, judeţul Iaşi sub nr. 6 din
data de 3.07.2011 din culpa exclusivă a
pârâtului. Dispune revenirea reclamantei la
numele avut anterior încheierii căsătoriei,
acela de " Hadimbu". Cu drept de apel in 30
de zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţă publică, astăzi 27 noiembrie 2015.
l Anunț de participare privind delegarea
gestiunii serviciilor comunitare de utilități
publice- licitație publică deschisă. 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax,
adresa de email ale delegatarului: Comuna
Davidești, județul Argeș, telefon/ fax
0248/298024, email primaria_davidesti@
yahoo.com. 2. Hotărârea privind stabilirea
modalității de gestiune: Hotărârea Consiliului Local nr.33/26 octombrie 2015, privind
aprobarea documenației pentru delegarea
gestiunii serviciului public de alimentare cu
apă a comunei Davidești. 3. Aria teritorială
unde urmează a se presta/ furniza serviciul /
activitatea: Teritoriul administrativ al
Comunei Davidești, județul Argeș. 4. Activitatea/serviciul care urmează să fie prestată/
prestat/furnizat: Delegarea de gestiune a
serviciului public de alimentare cu apă al
comunei Davidești, județul Argeș. 5. Durata
contractului de delegare a gestiunii: 10 ani. 6.
Denumirea, numărul de telefon și de fax și
adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la
care se poate solicita documentația de delegare, precum și modalitățile de obținere a
documentației: Primăria Comunei
Davidești, județul Argeș, telefon/ fax
0248/298024, email primaria_davidesti@
yahoo.com. Documentația poate fi obținută
de la sediul Primăriei. 7. Dacă este cazul,
costul și condițiile de plată în vederea obținerii documentației de delegare: Documentația de atribuire poate fi achiziționată în
urma unei solicitări scrise. Prețul pentru
obținerea documentației este de 300 lei și se
achită la casieria Primariei Davidești. 8.
Garanția de participare la licitația publică
este de 2.000 lei. Plata se poate face prin
ordin de plată sau la casieria Primariei
Davidești. 9. Termenul limită de depunere a
ofertelor, data și ora, adresa la care se depun
ofertele: Data limită este 10 februarie 2016,
ora 16.00, la primăria Comunei Davidești,
județul Argeș, la registratură. 10. Durata de
valabilitate a ofertei: 60 de zile. 11. Data, ora
și locul deschiderii ofertelor: 11 februarie
2016, ora 12.00, la sediul primăriei Davidești,
județul Argeș.

LICITAȚII
l Consiliul Local Gura Vitioarei, cu sediul
in comuna Gura Vitioarei, str.Principala, nr.
214, cod fiscal 2843965, adresa e-mail:
guravitioarei@prefecturaprahova.ro, prin
reprezentant legal, primar Tirifon Gheorghe,
anunta anularea licitatiei publice privind
inchirierea terenului in suprafata de 4.351
mp, situat in extravilanul satului Gura Vitioarei, comuna Gura Vitioarei, in tarla 24,
parcela NNS772, nr. carte funciara 21023, nr.
cadastral 21023, apartinand domeniului
public al comunei Gura Vitioarei, procedura
urmand a fi reluata la o data ulterioara.
l Private Liquidation Group IPURL,
n u m i t ă l i c h i d a t o r î n d o s a r u l n r.
4950/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea S.C. AMIADO
COM S.R.L., CUI: RO28518810 scoate la
vânzare prin licitație publică(prețurile nu
includ TVA): Nivela laser LAR 100, valoare:
900,00 lei; Autoutilitară VW Transporter,
valoare: 7.020,00 lei. Licitația va avea loc în
13.01.2016 ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În

caz de nereușită licitația se reia în data de
20.01.2016, 27.01.2016, 03.02.2016,
10.02.2016 în aceeași locație și la aceeași oră.
Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile mobile supuse prezentei licitații, contra sumei de 500
RON+TVA, ce va cuprinde și regulamentul
de vânzare. Licitantul va depune la sediul
lichidatorului judiciar o CERERE DE
PARTICIPARE LA LICITAȚIE, inclusă în
caietul de sarcini, cu cel puțin 1 zi înainte de
termenul licitației stabilit prin anunțul
public. Informații tel:0359463661 fax:
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei inteermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă
pe picior pentru producţia anului 2016:
Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică
Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun. Piteşti, jud.
Argeş, tel. 0248/213434; fax 0248/214099,
e-mail office@silvapit.ro. Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 18 ianuarie 2016, ora
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de
festivităţi a Palatului Copiilor din Piteşti,
strada Trivale (lângă sediul Direcţiei Silvice
Argeş). Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
strigare. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei: 13 ianuarie 2016, ora 10.00. Data şi ora-limită până
la care poate fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 12 ianuarie 2016, ora 16.30. Lista partizilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul
de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate
la sediul organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro. Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie 142.717 m3, din
care pe natură de produse: produse principale: 95194 (m3); produse secundare: 47402
(m3); produse accidentale: 121 (m3) şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii: răşinoase: 34152 (m3); fag: 77100 (m3); stejari:
9795 (m3); diverse tari: 12963 (m3); diverse
moi: 8707 (m3). Masa lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare de la O.S. Aninoasa,
Cotmeana, Curtea de Argeş, Domneşti,
Muşăteşti, Şuici, Vidraru provine din fondul
forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă pe picior oferită spre
vânzare de la O.S. Costeşti, Piteşti şi Topoloveni provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, necertificat în sistemul
Forest Stewardship Council (FSC). Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare (cu excepţia
partizilor 19/912273-O.S. Aninoasa,
137/911777 – O.S. Domneşti şi 730/912757 –
O.S. Vidraru, oferite doar la prima licitaţie). Masa lemnoasă rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca, prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în
vigoare (cu excepţia partizilor 19/912273 –
O.S. Aninoasa, 137/911777 – O.S. Domneşti
şi 730/912757 – O.S. Vidraru, oferite doar la
prima licitaţie). Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 08 ianuarie 2016. Alte
informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, anterior
datei preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie să anexeze următoarele
documente, în copie, certificate pentru
conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului economic/
grupului de operatori economici; b) documentul de înregistrare a operatorului

economic/grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau, după caz,
documentul echivalent de înregistrare, în
cazul operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; c) certificatul
constatator privind operatorul economic/
grupul de operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin serviciul
online Info Cert, cu cel mult 15 zile calendaristice înainte de data preselecţiei (certificatul constatator se poate obţine accesând
adresa: https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4 d) declaraţia pe
propria răspundere a reprezentantului legal
al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă
de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; e) certificatul de
atestare pentru lucrări de exploatare
forestieră al operatorului economic/grupului
de operatori economici, valabil şi cu anexa
acestuia completată la zi, sau documentul
similar recunoscut/echivalat de autoritatea
de resort din România, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici
străini; f) declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului
economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici,
aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din HG
924/2015. Documentele prevăzute mai sus se
depun la registratură Direcţiei Silvice Argeş
sau se pot trimite prin poştă, fax (la nr.
0248214099) sau prin poşta electronică în
format pdf (la adresele fond@silvapit.ro,
office@pitesti.rosilva.ro, office@silvapit.ro),
până cel mai târziu la data de 12.01.2016,
ora 16.30. Operatorii economici/grupurile de
operatori economici care nu au sediul în
România depun documentele de înscriere la
licitaţie atât în limba oficială a ţării de
origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora
în limba română. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termenul maxim de 10 zile
lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din
culpă exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente. Rezilierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpă exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage pierderea
garanţiei de contractare aferente, precum şi
a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de
vânzare-cumparare a făcut obiectul rezilierii.
La licitaţie se vor oferi şi grupaje de partizi la
O.S. Cotmeana, O.S. Piteşti, O.S. Topoloveni
şi O.S. Vidraru, evidenţiate în lista partizilor.
Lista partizilor şi caietul de sarcini se pot
consulta la sediul D.S. Argeş, la sediile
ocoalelor silvice din subordine şi pe internet
la adresa www.rosilva.ro. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Argeş - Birou Tehnic,
- persoana de contact Irinel ŞUŞALĂ, tel.
0731800338, 0248/213434, fax 0248-214099.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă
pe picior şi de masă lemnoasă fasonată aferentă anului de producţie 2016. Organizatorul
licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în
localitatea Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.
140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail:
office@sibiu.rosilva.ro Data şi ora
desfăşurării licitaţiei: 18.01.2016 începând cu
ora 1300. Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel
Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea Dumbrava,
nr. 14. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi
sigilat. Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din

fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
12.01.2016 începând cu ora 800. Data şi
ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: - pentru preselecţie: data 11.01.2016
ora 1630 ; - pentru licitaţie: data 18.01.2016
ora 1200. Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro,
după caz. Volumul total de masă lemnoasă
pe picior oferit la licitaţie 87063 m3, din care
pe natură de produse: - produse principale:
74328 (m3); - produse secundare: 7847
(m3); - produse de igienă: 0 (m3); - produse
accidentale: 4888 (m3); şi, respectiv, pe specii
şi grupe de specii: - răşinoase: 37069 (m3); fag: 26488 (m3); - stejari: 6410 (m3); diverse tari: 16668 (m3); - diverse moi: 428
(m3). Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie 2680 mc, din care
pe sortimente: - lemn pentru furnire estetici:
0 mc; - lemn pentru furnire tehnice: 0 mc; lemn pentru cherestea 1564 mc; - lemn
rotund si despicat pentru industria celulozei
si hârtiei: 1012 mc; - lemn pentru mina : 0
mc; - lemn pentru PAL si PFL:0; - lemn
rotund de foioase si răşinoase pentru
construcţii: 0 mc; - lemn de foc: 104 mc şi
respectiv pe specii şi grupe de specii: - răşinoase: 1855 mc; - fag: 408 mc; - stejar, gorun:
224 mc; - cer, gârniţa : 0 mc; - salcâm: 134
mc; - cireş: 0 mc; - paltin: 4 mc; - frasin: 0
mc; tei: 0 mc; - plop: 0 mc; - diverse tari: 55
mc; - diverse moi: 0 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ fasonată oferită spre vânzare provine
din fondul forestier proprietate publică a
statului şi este certificată în sistemul Forest
Stewardship Council (FSC). Masa lemnoasă
pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei se
poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul regulament
şi de alte reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de:
07.01.2016. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de art.21, alin.
3) din H.G. 924/2015, se depun la registratura
D.S. Sibiu. 2. La licitaţie pot participa operatorii economici admişi de Comisia de preselecţie. 3. Operatorul economic participant la
licitaţie trebuie să achite separat, anterior
începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale
decontabile până la începerea licitaţiei sau în
numerar la casieria D.S. Sibiu (în limita
sumei de 5000 lei): - tariful de participare la
licitaţie în valoare de 180,00 lei; - o garanţia
de contractare în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie pentru
volumul de masă lemnoasă pe picior pe care
intenţionează să îl cumpere. - o garanţia de
contractare în cuantum de 5% din valoarea
de pornire la licitaţie pentru volumul de
material lemnos fasonat pe care
intenţionează să îl cumpere. Documentele
privind constituirea garanţiilor de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul
comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei
de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. 1.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate
în termenul maxim de 10 zile lucrătoare din
culpa exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de
contractare aferente. 2. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori economici

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Compartimentul
Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare bunuri conﬁscate devenite proprietate de stat.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12,
organizează în data de 14.01.2016, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 1. Cap tractor, marca Volvo, tipul
FH42TB, an de fabricație - 2000, cilindreea – 12130 cmc, serie sașiu YV2A4DAA5YB240626, nr.
înmatriculare GR-07-YAN, la prețul de 28.198,80 lei, inclusiv TVA; 2. Semiremorcă marca Meusburger,
tipul MPS3, an de fabricație 1998, serie sașiu W09PS3002WOM49058, nr. axe 3, nr. înmatriculare GR08-YAN, caroseria suprastructură deschisă, la prețul de 9.546,60 lei, inclusiv TVA; 3. Autoturism
marca Dacia Break, an de fabricație 1996, cap. cil. 1397 cmc, serie sașiu UU1RI3319T0199944,
valoriﬁcabil pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 600,00 lei, inclusiv TVA; 4. Moped
marca Piagio, an de fabricație 1995, cap. cil. 50 cmc, serie sașiu VTAC0200000004378, valoriﬁcabil
pentru piese de schimb și subansamble, la prețul de 315,70 lei, inclusiv TVA; 5. Moped marca Aprilia,
an de fabricație 2004, cap. cil. 50 cmc, serie sașiu YD4TG00043008866, valoriﬁcabil pentru piese de
schimb și subansamble, la prețul de 385,00 lei, inclusiv TVA; 6. Moped marca Yamaha, tipul Boster, an
de fabricație 2000, cap. cil. 50 cmc, serie sașiu VTL5AD00000205414, la prețul de 863,80 lei, inclusiv
TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de 14.01.2016, orele 12.00, următoarele: cerere de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la licitație, reprezentând 10% din
prețul de pornire a 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 și legalizat; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și certiﬁcat de
atestare ﬁscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de licitație este de 50 lei.
G a r a n ț i a d e p a r i c i p a r e l a l i c i t a ț i e s e va d e p u n e î n c o n t u l A . J . F. P. G i u r g i u n r.
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală
4286895. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu – Compartimentul Valoriﬁcare
Bunuri, aﬂat la parterul sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22338500. Nr.
85/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 12.00, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Doru Construct S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Ciocănești,
cod ﬁscal 22338500, în dosar de executare nr. 22338500, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară BA suprastructurată deschisă, marca Ford Transit, an fabric.
2008, capacitatea cilindrică 2402 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-RID, valoare 29.493 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație:
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale
de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr.
111/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 15.30,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj.
Călărași, str. Locomotivei, nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Mercedes Benz C 180 - Combi,
an fabric. 2002, sș: WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 13.960 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație:
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale
de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26181610. Nr.
86/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 12.30, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Diesel Integrat S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Dragoș Vodă,
cod ﬁscal 26181610, în dosar de executare nr. 26181610, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și reparații pentru pompe Common Rail și clasice, inclusiv anexe
și chituri auxiliare, valoare 548.715 lei; - Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme de injecție,
inclusiv echipamente și instrumente anexe, valoare 52.915 lei; - Modul testare și reparare injectoare,
varianta Common Rail, valoare 108.307 lei; - Modul testare și reparare injectoare, variante clasice,
valoare 22.491 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție diesel, varianta Common Rail,
valoare 125.482 lei; - Aparatura testare și diagnoză sisteme de injectie Diesel, variante clasice,
valoare 70.185 lei; - Echipamente auxiliare, valoare 35.305. Asupra bunurilor care fac obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data:
06.01.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 23066241. Nr.
74/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 09.30, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Katila S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str.
Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, etj. 1, ap. 3, cod ﬁscal 23066241, în dosar de executare nr. 23066241,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Furgon Fiat Ducato
JTD, an fabric. 2000, sș: ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare alb, nr.
înmatriculare CL-03-TRT, valoare 7.188 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr.
81/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 10.00, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Leo Prod S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str.
Dumbravei, bl. C8, sc. C, ap. 17, cod ﬁscal 10029853, în dosar de executare nr. 10029853, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabric. 2005,
sș: UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc, culoare albastru, nr.
înmatriculare CL-90-ZGD, valoare 2.827 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr.
83/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 11.00,
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj.
Călărași, str. Locomotivei, nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Clădire spațiu comercial, în suprafață de 191
mp și teren aferent construcției 191 mp, situata în loc. Călărași, jud. Călărași, strada Locomotivei, nr.
5, valoare 34.354 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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ANUNȚURI

adjudecatar atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum şi a dreptului
de participare la licitaţie/negociere pentru
partida al cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. 3.
Grupajele de partizi sunt detaliate în
Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi
în lista partizilor oferite la licitaţie. 4. Informaţii referitoare la licitaţie pot fi accesate şi
de pe site-ul D.S. Sibiu www.dssibiu.ro în
secţiunea „OFERTA COMERCIALĂ”.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
persoană de contact: Alin Anghel, număr de
telefon: 0269232981, fax: 0269241804.

PIERDERI
l Pierdut Certificat membru Colegiul Medicilor Argeş, nr. 1108 din 19.01.2009, pe
numele de Stănculeţ Elena Mirela. Se
declară nul.
l Pierdut atestat profesional conducător
auto categoria E+D, eliberat de ARR Vâlcea
pe numele Zugrăvescu Ion Robert. Se
declară nul.
l Declar pierdut (nul) atestat profesional
transport marfă A.R.R. seria 0111376000 pe
numele Stanciu Mihai.
l Declar pierdute (nule) carnetul de student
şi legitimaţia de student pe numele Botea
Gina Mariana, emise de Facultatea de litere,

Universitatea Bucureşti.
l Pierdut carte de intervenţii, Registru
special, număr de ordine original eliberat de
ANAF, pentru casa de marcat marca,
CARAT PRIMA, seria VT 012138,
aparţinând punctului de lucru Mogoşoaia,
str. Bucureşti- Târgovişte nr.12A, jud. Ilfov,
al firmei S.C. Color Metal S.R.L., RO
17665726, J19/605/2005, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita. Le declar
nule.
Prin prezenta S.C. MADCOM DLS Impex
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Sebastian
nr.31, Sector 5, declară pierdute următoarele
foi de parcurs pentru transporturi rutiere
ocazionale de persoane, aparţinând documentelor de control pentru transportul rutier
prin servicii ocazionale în trafic naţional: 1.
Foaia de parcurs nr.19 din documentul de
control nr. 0062763; 2. Foaia de parcurs nr.20
din documentul de control nr. 0062763; 3.
Foaia de parcurs nr.05 din documentul de
control nr. 0064593; 4. Foaia de parcurs nr.24
din documentul de control nr. 0058983; 5.
Foaia de parcurs nr.14 din documentul de
control nr. 0064590; 6. Foaia de parcurs nr.20
din documentul de control nr. 0062763; 7.
Foaia de parcurs nr.10 din documentul de
control nr. 0061736; 8. Foaia de parcurs nr.21
din documentul de control nr. 0062770; 9.
Foaia de parcurs nr.20 din documentul de
control nr. 0061735; 10. Foaia de parcurs
nr.05 din documentul de control nr.0064592.

JOi / 7 IANUARIE 2016
Colegii sunt alături de
Dan în greaua pierdere
suferită prin pierderea
mamei sale,
Dr ORTANSA
ROMAN.
Sincere condoleanţe!
Cu adâncă durere,
Familia Roman anunţă
încetarea din viaţă a
mamei şi bunicii lor, Dr
ORTANSA ROMAN.
Slujba de înmormântare
va avea loc la Ploieşti, în
ziua de joi, 7 ianuarie
2016, ora 12.30, la biserica
„Sfântul Nicolae Nou”,
Str. Stadionului 21
Dumnezeu să o
odihnească în pace!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 16643959. Nr.
91/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 15.00, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Clima Term Instal S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași,
str. Macului, bl. M8 (H12), sc. A, etj. P, ap. 3, cod ﬁscal 16643959, în dosar de executare nr. 16643959,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia 1307, an fabric
1998, sș: UU1D2F719W2710771, capacitatea cilindrică 1557 cmc, nr. înmatriculare CL-03-GSR,
valoare 2.364 lei; - Mașină de lipit termopane Scheffer, an fabricație 2006, valoare 4.729 lei; Calculator Intel E 4300, valoare 175 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 27988120. Nr.
90/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 14.30, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Agrococoni S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str.
București, nr. 30, bl. I30, sc. A, etj. parter, cod ﬁscal 27988120, în dosar de executare nr. 27988120,
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia Solenza, an
fabric. 2003, sș: UU1R5A71533355684, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare
CL-03-XEB, valoare 2.229 lei, nu este în funcțiune; - autoturism Dacia Solenza, an fabric. 2003, sș:
UU1R5A71533355685, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-01-ZIG,
valoare 3.768 lei, în funcțiune; - Autoturism BMW 320D, an fabric. 2003, sș: WBAAS71000FY25682,
capacitatea cilindrică 1995 cmc, 110 kw, culoare gri, nr. înmatriculare CL-01-LMZ, valoare 4.303 lei,
nu este în funcțiune (motor defect); - Autoutilitară Ford Transit 90T350, an fabric. 2002, sș:
WFPAXXGBFA2A07107, capacitatea cilindrică 2402 cmc, 66 kw, culoare alb, nr. înmatriculare CL-26PTR, valoare 16.565 lei, în funcțiune. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26178177. Nr.
84/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 11.30, în Călărași,
str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Agrotehnic Suport Dragoș Vodă S.R.L., cu sediul în jud. Călărași,
loc. Călărași, cod ﬁscal 26178177, în dosar de executare nr. 26168177, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combina Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie 6112014749,
valoare 315.682 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Gaj în favoarea Intesa Sanpaolo Bank România SA. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data:
06.01.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 13323771. Nr.
73/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 09.00, în Călărași,
str. Eroilor, nr 6 – 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Agro Import Export S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași,
str. Parcului, bl. K4, sc. C, ap. 3, cod ﬁscal 13323771, în dosar de executare nr. 13323771, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia SD LSDAE Logan, an
fabricație 2007, sș: UU1LSDAEH38203040, SM UD70512, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare
alb, nr. înmatriculare CL-11-AIE, valoare 6.760 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din
care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor
sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând
10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data: 06.01.2016.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 2025. Nr. 3 din 04.01.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 21. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21 Ianuarie, anul 2016,
ora 12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința aII-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Flamac Serv SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Buciumeni, sat Dealu Mare, nr. 37, județul Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală
18927566: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), UM, Cantitate, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): 1. Autoutilitară Fiat Ducato, c.c. 2287 cmc, putere 88
kw, an fabricație 2008, diesel, 1 buc., 26.550 lei, 20%; 2. Autoturism Fiat Linea, c.c. 1248 cmc, putere
66 kw, an fabricație 2007, diesel, 1 buc., 9.240 lei, 20%; 3. Autoturism Mercedes-Benz, c.c. 2148 cmc,
putere 110 kw, an fabricație 2003, diesel, 1 buc., 16.433 lei, 20%; 4. Autopropulsată lucrări Komatsu
WB 97R 4X4, c.c. 3990 cmc, an fabricație 1996, 1 buc., 31.598 lei, 20%. Total: 83.821 lei. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în conformitate cu prevederile
Legii 227/2015. 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. 260 și 261 din Legea 207/2015,
privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, 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 0245.760698, persoană de contact: Scripi Calin. Data aﬁsarii: 07.01.2016.

