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OFERTE SERVICIU

Insoţitor/  îngrij ire persoană cu 
handicap locomotor, 54ani. contract de 
muncă, transport, beneficii financiare 
deosebite, în funcţie de implicare şi 
rezultate. Tel: 0722.398.765

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în 
Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 18 ianu-
arie 2016, ora 11,00 , organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de 
consilier juridic gradul IA, normă întreagă, 
perioadă determinată, din cadrul Compar-
timentului Juridic. Condiţii: studii superi-
oare de specilalitate – juridice, vechime de 
minim 7 ani în specialitatea postului. 
Termenul de depunere a dosarelor este 17 
decembrie 2015, ora 9,00 . Relaţii suplimen-
tare la telefon 0332101115, Biroul Resurse 
Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Ministerul Afacerilor Interne organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
vacante din cadrul Corpului de Control al 
Ministrului, Serviciul inspecții pentru insti-
tuția prefectului, astfel: -1 post corespun-
zător funcţiei publice de execuţie de 
consilier, clasa I, grad profesional superior; 
-1 post corespunzător funcţiei publice de 
execuţie de expert, clasa I, grad profesional 
superior. Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, Piaţa Revo-
luţiei nr. 1A, Sector 1, în data de 12.01.2016 
ora 10,00 proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, telefon 
021/264.85.03. Dosarul trebuie să conţină 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne şi pe 
site-ul instituţiei.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu 
sediul în Bucureşti, strada Apolodor nr.17, 
sector 5, organizează în data de 11 ianuarie 
2016 orele 11:00 (proba scrisă), concurs 
pentru ocuparea   funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier clasa I gradul 
profesional superior (4 posturi) si expert 
clasa I gradul profesional principal (1 post) 
din cadrul Direcţiei generale de buget si 
contabilitate. Depunerea dosarelor de parti-
cipare la concurs se va face în termen de 20 
zile de la data publicării prezentului anunţ. 

Condiţiile de participare şi desfăşurare a 
concursului, bibliografia, precum şi alte 
informaţii necesare desfăşurării concursului 
sunt afişate la sediul agenţiei şi publicate pe 
pagina de internet a ministerului - portalul 
ANAF. Relatii suplimentare se pot obtine la 
Direcţia generală de organizare şi resurse 
umane, telefon 319.97.59 /int.  2026, 2492.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu 
sediul in Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, 
sector 5, organizează la sediul său,  in data 
de 11 ianuarie 2016, ora 11,00 (proba scrisa) 
concurs pentru ocuparea unui număr de 6 
posturi vacante corespunzătoare functiilor 
de executie din cadrul Directiei generale 
juridice, astfel: consilier juridic clasa I grad 
profesional superior (3 posturi); expert clasa 
I grad profesional asistent (1 post); referent 
clasa III grad profesional superior (1 post) 
şi  referent clasa III grad profesional prin-
cipal (1 post). Conditiile de desfasurare, 
conditiile de participare la concurs si biblio-
grafía stabilita sunt afisate  la sediul Agen-
ţiei  Naţionale de Administrare Fiscală si pe 
site-ul www.anaf.ro. Dosarele de inscriere la 
concurs se depun in termen de 20 zile de la 
data publicari la sediul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală  mezanin camera 
204. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Direcţia generală de organizare şi resurse 
umane, telefon 319.97.59 /int. 1342.

Primăria municipiului Râmnicu Sărat 
organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea urmatoarelor  funcţii publice de 
execuţie vacante: - consilier clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Comparti-
mentului Incasare, Constatare, Debitare si 
Amezi Persoane Fizice -  Serviciul Impozite 
si Taxe Locale – Direcţia Economică – 
Aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Râmnicu Sărat. - consilier 
clasa I, grad profesional superior in cadrul 
Compartimentului Inspecţie Fiscala si 
Executări Silite Persoane Fizice -  Serviciul 
Impozite si Taxe Locale – Direcţia Econo-
mică – Aparatul de specialitate al Prima-
rului municipiului Râmnicu Sărat.  
- consilier clasa I, grad profesional prin-
cipal in cadrul Compartimentului Inspecţie 
Fiscală si Executari Silite Persoane Fizice - 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale – Direcţia 
Economică – Aparatul de specialitate al 
Primarului municipiului Râmnicu Sărat. 
Concursul va avea loc la sediul Primariei 
municipiului Râmnicu Sărat în data de 
12.01.2016, ora 10,00 – proba scrisă. Condi-
ţiile de participare, la concursul menţionat 
mai sus, sunt cele prevăzute în  art.54 si 57 
alin. (1), (2), (3), (4), (5) lit.a), b) si c) din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţi-
onarilor publici republicată, actualizată. 
Aceste condiţii de participare la concurs se 
vor afişa la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul Primă-
riei municipiului Râmnicu Sărat www.
primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs  se pot depune in termen de 20 de 
zile de la data publicarii anunţului, la 
sediul Primăriei municipiului Râmnicu 
Sărat. Dosarele de înscriere trebuie să 
conţina în mod obligatoriu documentele 
prevăzute in art.49 din H.G. nr.611/2008, 
actualizată. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei municipiului 
Râmnicu Sărat şi la numarul de telefon 
0238561946.

Primăria  Comunei  Talpa,  Județul 
Teleorman organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcției contractuale de execuție, vacantă 
de şofer -microbuz scolar-, în cadrul apara-
tului de specialitate al Primarului comunei 

Talpa. Dosarele de concurs se depun la 
sediul Primăriei comunei Talpa, jud. 
Teleorman până la data de 23.12.2015, ora 
14,00 şi conform art.6 alin. 1 al Regulamen-
tului- 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 supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi complectările ulterioare. 
Condiții de participare la concurs: I. Poate 
participa la concurs persoana care îndepli-
neşte următoarele condiții generale: 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 umani-
tății, 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 infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit reabili-
tarea. II. Condiții specifice: -să aibă studii 
generale/ medii; -permis de conducere cate-
goria D /specific pentru conducere microbuz 
şcolar/, atestat; -Fără abateri grave pe linie 
de circulaţie.  Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: 04 ianuarie 
2016, ora 10:00 proba scrisă; 08 ianuarie 
2016, ora 10:00 proba interviu. Detalii 
privind bibliografia de concurs se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Talpa,  Județul 
Teleorman, telefon: 0247898255.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii 
şi romanii sunt mândria 
românilor de pretutindeni. 
Te l .  0 7 6 1 . 6 7 4 . 2 7 6 ; 
0733.940.772.

VÂNZĂRI 4 CAMERE
Vând urgent apartament 4 camere +garso-
nieră Piaţa Romană, 200mp construiţi, 
etaj:2/5. 0744.511.225.(BUCUREŞTI).

CITAȚII
Raicu Florinel pierdut atestat transport 
marfă şi persoane nr. 0048685000. Îl declar 
nul.

Numitul Dârlă Constantin, cu ultimul 
domiciliu în oraş Băbeni, județul Vâlcea este 
citat la Judecătoria Rm. Valcea, pentru data 
de 29.01.2016, în dosar nr 5236/288/2015, 
proces de divorț cu numita Dârlă Laura 
Violeta.

ASOCIAŢIA SARMIS,   având CIF 
15378846, este chemată în instanţă la Tribu-
nalul Vâlcea , în data de 19 ianuarie 2016, 
ora 11 :00, Completul A7 - civil, Sala 1, în 
c a l i t a t e  d e  i n t i m a t ,  î n  d o s a r u l 
nr. 4864/288/2014, având ca obiect validare 
poprire, stadiu apel, în proces cu SC Mărcu-
lescu &Asociaţii SRL, în calitate de 
Apelant.

Se citează SC ACTIVIA SWISS GROUP 
SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Pache 
Protopopescu, nr 90, sector 2, CIF 
29446690, înregistrată la ORC sub nr 
J40/11392/2012, la Tribunalul Bucureşti, în 
dosarul 26746/3/2015, având ca obiect 
PROCEDURA INSOLVENŢEI – SOCIE-
TĂŢI CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, 
pentru data de 06.01.2016, ora 09:00, 
COMPLET: C15, în calitate de debitor, în 
proces cu DKV EURO SERVICE GMBH + 
CO KG în calitate de creditor.

DIVERSE
LEAVIS CONT IPURL – lichidator judi-
ciar notifică deschiderea procedurii simpli-
ficate a insolvenţei privind pe SC KASO 
WOOD IMPEX SRL, cu sediul în Ploieşti, 
str. Bobâlna, nr. 103, bl.A5, et. 4 ap.29 jud. 
Prahova, dosar 2909/105/2015 Tribunalul 
Prahova. Termenul pentru depunere decla-
raţii de creanţă pt. creanţele născute după 
deschiderea procedurii 21.01.2016, întoc-
mire tabel suplimentar 22.02.2016, soluţio-
nare contestaţii şi depunere tabel definitiv 
consolidat 21.03.2016. Relaţii la telefon 
0723880617.

Lichidatorul judiciar al SC Inlingua SRL 
cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 197, bl. 150F, parter, ap. 1, jud. 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/1298/2004, CUI 16523367, notifică 
debitoarea, creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 5572/105/2015, aflat pe rolul Tribu-
nalului Prahova s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei împo-
triva SC INLINGUA SRL, stabilindu-se 
termen limită de depunere a cererilor de 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiesti. 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: Enachescu Ion - Poiana Lacului, după cum urmează: Denumire: Teren 
intravilan arabil în supr. 395 mp, situat în Poiana Lacului, tarla 37, pct. ''Acasă''. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 3.030 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 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 17-12-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
18-12-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 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 sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
autoturismului Dacia, an fabricație 
2005, culoare albastru, serie șasiu 
U U 1 L S D A A H 3 3 9 0 5 8 3 9 ,  n r . 
înmatriculare PH-50-ROC, proprietatea 
debitorului S.C. Rocosmic Serv S.R.L. 
Licitația se va desfăsura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, jud. Prahova în ziua de 
21.12.2015, ora 11.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 5.740 lei, 
exclusiv T.V.A. Anunțul nr. /08.12.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condiții de participare și acte 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela nr. de telefon 0244.320.155, 
persoană de contact Exari Valentin.
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admitere  a  c reanţe lor  la  data  de 
30.12.2015;10 zile de la primirea notifi-
cării, termen limită de depunere de către 
creditori a opoziţiilor şi termen de soluţio-
nare a opoziţiilor la 10 zile după formu-
larea acestora;termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi publi-
carea în BPI a tabelului preliminar este 
08.01.2016; termenul limită pentru defini-
t i v a r e a  t a b e l u l u i  c r e a n ţ e l o r  e s t e 
01.02.2016. Rel. Lichidator judiciar 
Carduelis Consulting  IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş,  nr.  33,  jud.  Prahova.Tel . 
0722.634.777/0344.809.816.

Administratorul Judiciar al SC Lumadel 
Sin SRL, cu sediul în Sinaia, str. Libertăţii, 
nr. 18-20, Prahova, J29/1216/2006, CUI 
18732661, notifică debitoarea, creditorii şi 
ORC Prahova că în dos. nr. 5052/105/2015, 
af lat pe rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva SC Lumadel Sin 
SRL, stabilindu-se termen limită de depu-
nere a cererilor de admitere a creanţelor la 
data de 18.01.2016; termen limită de depu-
nere de către creditori a opoziţiilor la 10 
zile de la primirea notificării şi termenul de 
soluţionare a opoziţiilor la 10 zile după 
formularea opoziţiilor; termenul de verifi-
care a creanţelor, de întocmire, afişare şi 
comunicarea tabelului preliminar de 
creanţe este 08.02.2016; termenul limită 
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
şi pentru definitivarea tabelui creanţelor 
este 04.03.2016. Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting  IPURL, Ploieşti, str. 

Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

Administratorul Judiciar al SC Bogdan 
Comsi, cu sediul în Ploieşti, str. Anotim-
pului, nr. 25, bl. 55, sc. B, ap. 38, Prahova, 
J29/2561/1993, CUI 4822390, notifică debi-
toarea, creditorii şi ORC Prahova că în dos. 
nr. 5416/105/2015, aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova s-a dispus deschiderea proce-
durii generale a insolvenţei împotriva SC 
Bogdan Comsi SRL, stabilindu-se termen 
limită de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 18.01.2016; termenul 
de verificare a creanţelor, de întocmire şi 
publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanţe este 08.02.2016; termenul limită 
pentru definitivarea tabelui creanţelor este 
03.03.2016. Rel. Administrator judiciar 
Carduelis Consulting  IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777.

Anunţ public. SC Opus Land Development 
SA, având sediul în Şoseaua de Centură nr. 
50, localitatea Ştefăneştii de Jos, Ilfov 
titular al planului de construire 3 ansam-
bluri vile plus organizare de şantier, vile 
P+1E N13, N14, N15 şi 3 blocuri tip 
L2,I6,M3 din comuna Ştefăneştii de Jos, 
localitatea COSMOPOLIS, Strada Linia de 
centură nr.50, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul,programul 
menţionat si declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii nr.1,sector.6, de luni până joi, 
între orele 9.00-13.00. Observaţii/comentarii 
şi sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Ilfov (tel. 021.430.15.23, 021.430.14.02) în 
termen de 18 zile de la data publicării anun-
ţului.

Anunt public SC Compania Romprest 
Service SA, titular al activitatii: „contract 
de concesionare pentru delegarea gestiunii 
serviciilor de colectare si transport deseuri 
municipale in judetul Bacau” anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru punctele de lucru amplasate in loca-
litatile 1.Municipiul Bacau, strada Moinesti 
nr.34 (zona statie triaj SUD) 2.Municipiul 
Onesti, strada Fantanele nr.13. comuna 
Beresti Tazlau, sat Beresti Tazlau 4.Comuna 
Gaiceana (incinta fostei ferme zootehnice). 
Informatii privind documentatia depusa 
pot fi obtinute la sediul ANPM, Splaiul 
Independentei, nr.294, Corp B, Sector 6, 
Bucurest i ,  Telefon:  021-207.11.01; 
021-207.11.02 Fax: 021-207.11.03. Program 
functionare: Luni-Joi 8:00-16:30; Vineri 
8:00-14:00. Observatiile publicului se 
primesc la sediul ANPM.

Amlin Insurance (UK) PLC, o societate 
publică cu răspundere limitată înfiinţată în 
baza legilor din Anglia şi Ţara Galilor, 
înregistrată cu numărul 01014026, având 
sediul social în The Leadenhall Building, 
122 Leadenhall Street, London EC3V 4AG 
(„AIUK”); şi Amlin Europe NV, o societate 
publică cu răspundere limitată (naamloze 
vennootschap) înfiinţată în baza legilor din 
Ţările de Jos (Olanda) şi înregistrată la 

registrul Comerţului din Ţările de Jos 
(Olanda) cu numărul  33055009, având 
sediul corporativ în Amstelveen, Ţările de 
Jos (Olanda) şi sediul social în Van Heuven 
Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, 
Ţările de Jos (Olanda) („AENV”); intenţi-
onează să formeze o societate europeană 
(Societas Europaea) în conformitate cu 
Articolele 2(1) şi 17(2)(a) din Regula-
mentul (CE) Nr. 2157/2001 al Consiliului 
din data de 8 octombrie 2001 prin 
absorbţia societăţii AENV de către AIUK, 
ceea ce va presupune transferul întregii 
activităţi de asigurare a AENV către 
AIUK prin aprobarea transferului de 
portofoliu de către De Nederlandsche 
Bank,(„DNB”) banca centrală din Ţările 
de Jos (Olanda) („Fuziunea”). Activitatea 
de asigurare a societăţii AENV include si 
polițe de asigurare pentru care statul anga-
jamentului este România. Ca urmare a 
Fuziunii, drepturile şi obligaţiile AENV 
vor fi achiziţionate de AIUK, care va fi 
înregistrată din nou sub formă de Societas 
Europaea şi va adopta denumirea de 
Amlin Insurance SE („AISE”). Sediul 
social AISE va fi în Anglia, Leadenhall 
Building, 122 Leadenhall Street, Londra, 
EC3V 4AG. În urma aprobării transferului 
de portofoliu de către autoritatea compe-
tentă, AISE, în calitatea sa de succesor al 
AENV, va notifica individual titularii de 
poliţe, părţile contractuale şi beneficiarii 
contractelor de asigurare transferate în 
cazul în care statul angajamentului este 
România pentru a-i informa despre 
transfer, datele de contact, precum şi cu 
privire la drepturile aferente ale titularilor 
de poliţe, părţile contractuale şi beneficiarii 
contractelor de asigurare transferate. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 
Juridice. Dosar de executare nr. 12373. Nr. 144246 din 03.12.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 Luna 12 Ziua 22. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
22, luna decembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea 
Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a 
II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Dacantex S.R.L., cu 
domiciliul fiscal în comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Principală, nr. 16, județul 
Dâmbovița, cod de identificare fiscală 16574310: a) teren extravilan, categorie 
folosință arabil, în suprafață de 4.726 mp, situat în comuna Bucșani, sat Racovița, 
județul Dâmbovița, nr. cadastral 1798, nr. tarla 40, nr. parcela 755/10, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 4.268 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% neimpozabil în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă rang I. 
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 licitație în contul IBAN 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Operativă Municipiul 
Târgoviște; 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 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 completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea 
Domnească, nr. 166, Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, mezanin, camera 2 
sau la telefon numărul 0245.616779, int. 322, persoană de contact Apostoaie 
Valentina-Mihaela. Data afișării: 09.12.2015.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane 
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Master Car SRL (licitația 
I-a). 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 18, luna Decembrie 2015, ora 10.00, în localitatea 
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI 17231506, cu sediul în 
județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194. Denumire bunuri mobile – 
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota 
TVA: Autoturism Dacia Logan SD KS DEK, seria motor D114157, serie șasiu 
UU1KSDEKJ39448875, nr. înmatriculare GR-88-LKP, an fabricație 2008, motorină, 
stare generală satisfăcătoare, 13.000 lei, 24%; Lampă IR (infra roșu), an fabricație 
2005, deteriorare fizică 90%, 700 lei, 24%; Aparat aer condiționat, deteriorare 
fizică 75%, 2.180 lei, 24%; Cazan Protherm (centrală termică cu lemne), 1.480 lei, 
24%; Motosapă, 1.300 lei, 24%; Remorcă Rema, serie șasiu 65649, nr. 
înmatriculare GR-03-ZNM, 4.000 lei, 24%. Total: 22.660 lei. Bunurile mobile nu sunt 
grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri sa 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 în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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 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. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 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 telefon numărul 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela 
Chiripuci.
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ADUNĂRI GENERALE
Convocare: VALOR SPRL -Administrator 
Judiciar prin reprezentanţii săi Burtică 
Ştefan şi Ivănescu Răzvan şi Administrator 
Special  Bucur Daniela ai  S.C. TC 
CARPAŢI S.A., societate pe acţiuni de tip 
închis, aflată în insolvenţă, având C.U.I. 
RO3025581 şi J40/26743/1992, cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Victoriei nr.36, camera 
nr.103, sector 1, telefon 0213134038, e-mail 
tccarpati@yahoo.com, în temeiul prevede-
rilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, Actului Constitutiv şi 
a art.94 (10 lit. a) din Legea nr.85/2006, 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor S.C. TC CARPAŢI S.A. în 
data de 11 ianuarie 2016 ora 12, la sediul 
S.C. TC CARPAŢI S.A. din Bucureşti, 
Calea Victoriei nr.36, camera 103, sector 1, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
planului de reorganizare în vederea redre-
sării prin continuarea activităţii S.C. TC 
CARPAŢI S.A.. 2. Împuternicirea Adminis-
tratorului Special al S.C. TC CARPAŢI 
S.A. de efectua toate operaţiunile şi actele 
juridice necesare aducerii la îndeplinire a 
planului de reorganizare al S.C. TC 
CARPAŢI S.A., inclusiv de a semna actele 
juridice necesare. În cazul în care la data de 
11 ianuarie 2016 nu se întruneşte cvorumul 
necesar desfăşurării în condiţiile legii, se 
convoacă cea de-a doua Adunare Generală 
Ordinară pentru data de 12 ianuarie 2016, 
ora 12, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordinede 
zi. Consultarea materialelor poate fi făcută 
de către acţionari la sediul societăţii. 
07.12.2015, Administrator Judiciar Burtică 
Ştefan, Ivănescu Răzvan; Administrator 
Special, Bucur Daniela.

LICITAȚII

Consiliul Local al municipiului Oradea 
prin Administraţia Imobiliară Oradea cu 
sediul în Oradea, P-ţa. Unirii nr.1, orga-
nizează licitaţie publică deschisă cu plic 
închis 1)Informaţii privind concedentul: 
Consiliul Local al Municipiului Oradea 
prin Administraţia Imobiliară Oradea, 
cu sediul în Oradea -410100, Piaţa Unirii 
nr.1 ,  judeţu l  B ihor,  cod  f i sca l 
RO23627620, telefon/fax: 0259.436.276, 
e-mail: aio@oradea.ro. 2)Informaţii 
privind obiectul licitaţiei: Concesionarea 
a 11 Loturi de teren, grupate în 6 
pachete, având o suprafaţă totala de 
15.120mp, situate în municipiul Oradea, 
Str.Ceyrat, în vederea dezvoltării unui 
ansamblu de locuinţe colective cu func-
ţiuni complementare 3)Preţul de pornire 
(redevenţă) al licitaţiei publice deschise 
este de: 7,00 lei/mp/an. 4)Durata concesi-
unii este de 10 ani. 5)Informaţii privind 
d o c u m e n t a ţ i a  d e  a t r i b u i r e : 
5.1.Documentaţia de atribuire se poate 
descărca accesând site-ul www.oradea.
ro, secţiunea Licitaţii. 5.2.Garanţiile de 
participare la licitaţie aferente pache-
telor sunt specificate în ANEXA Nr.6 la 
documentaţia de licitaţie. 5.3.Taxa de 
participare este de 500 lei/ pachet de 
amplasamente. 5.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 18.12.2015, 
ora-15.00. 6)Informaţii privind ofertele: 
6.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
29.12.2015, ora-09.00. 6.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Oradea, Piaţa 
Unirii nr.1, Serviciul Relaţii cu Publicul 
-Sala Ghişeelor, ghişeul nr.9 sau 7. 7)
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
29.12.2015, ora-13.00, în sala mică a 
Primăriei Municipiului Oradea.

Debitorul SC Arietis Impex SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 
1.Mijloace fixe şi obiecte de inventar, aparți-
nând SC Arietis Impex SRL în valoare de 
2.631,42 Lei exclusiv TVA; 2.Stoc de marfă, 
aparținând SC Arietis Impex SRL în 
valoare de 44.075,23 Lei exclusiv TVA. 
Prețul de pornire al licitaților pentru mijloa-
cele fixe, obiectele de inventar şi stocul de 
marfă aparținând SC Arietis Impex 
SRL reprezintă 30% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la lici-
tație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO15BITR003010063364RO01 
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag. Ploieşti 
până la orele 14 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Regulamentului de licitație 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloace fixe, obiecte de inventar şi stocul de 
marfă prima şedință de licitație a fost fixată 
în data de 11.12.2015, ora 10.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi în data 
de 18.12.2015, 08.01.2016, 15.01.2016, 
22.01.2016 ora 10.00. Toate şedințele de 
licitații se vor desfăşura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 

telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi 
vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat şi 
pe site www.dinu-urse.ro.

Anunţul privind organizarea licitaţiei prin-
cipale de vânzare de masă lemnoasă pe 
picior. Organizatorul licitaţiei: Primăria 
Comunei Coşna, sat Coşna, comuna Coşna, 
județul Suceava, telefon: 0230.575.142, fax: 
0230.575.142, e-mail: primariacosna@
yahoo.com; Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 23.12.2015, ora 12.00; Locul desfăşu-
rării licitaţiei: Sediul primăriei Coşna, 
comuna Coşna, județul Suceava; Tipul lici-
taţiei: 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 organi-
zării preselecţiei: 16.12.2015, ora 14.00; 
Data şi ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 16.12.2015, ora 13.00; 
Lista partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi pe site-ul: www.ocoalederegim.
ro. Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 11.395m3, din care 
pe natură de produse: -produse principale: 
10.867 (m3); -produse secundare: 528 (m3). 
Şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 
-răşinoase: 9.157 (m3); -fag: 2.059 (m3); 
-diverse moi: 13 (m3); -diverse tari: 166 

(m3). Masa lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. Pentru masa 
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se va organiza o 
nouă licitație în condițiile prevăzute de HG 
924/2015. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul Ocolului silvic Dorna 
începând cu data de: 09.12.2015. Pentru 
informaţii şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei şi reprezen-
tantului Ocolului Silvic Dorna: th. Florea 
Mihai Trifon, telefon: 0756.752.317.

PIERDERI
Subscrisa Macro Invest SRL, CUI:21186063 
din Slatina, declar pierdute următoarele 
documente cu regim special aparţinând 
Omniasig VIG SA: D97659, D97660, D97661, 
F2146793, B217755. Se declară nule.

Pierdut atestat profesional marfă, eliberat 
de A.R.R. Mehedinți pe numele Vîlceanu 
Gabriel. Se declară nul.

Declar pierdut contract de vânzare cumpă-
rare nr. 6197/V/1991, proces verbal de 
predare primire aferent contractului, 
proprietari Oancea Miu şi Oancea Floarea. 
Le declar nule.

S.C. Alta Strada S.R.L., cu sediul în strada 
Chitila- Mogoşoaia nr.19, oraş Chitila, jud. 
Ilfov, J40/1468/2010, C.U.I. RO26935918, 
declarăm pierdută (nulă) factura fiscală 
având seria AS, nr. 0002106.


