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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Fată pentru contabilitate
primară cu experienţă, Dragonul
Roşu. Tel. 0767.600.088
l Firmă de construcţii angajează:
buldoexcavatorist, echipă muncitori calificaţi în construcţii. Tel:
l ICME ECAB S.A. –CABLEL
-fabrica de cabluri electrice si de
telecomunicatii angajeaza Manipulanti Marfa (in depozit) si Stivuitoristi autorizati –cu domiciliul in
Bucuresti.Se ofera conditii foarte
bune de salarizare,prime lunare,
prime cu ocazia sarbatorilor si
tichete de masa.Candidatii interesati sunt invitati zilnic intre orele
10.00–14.00 la sediul companiei din
Str.Drumul Intre Tarlale, nr.42,
Sector 3. Relatii la telefoanele:
021.20.90.113 sau 021.20.90.309.
0733.973.007
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 11 octombrie, ora
13.00, proba scrisă, pentru
ocuparea următoarelor posturi: 50
posturi asistenți medicali, 19
posturi infirmiere, 4 posturi brancardieri, 1 post kinetoterapeut, 1
post registrator medical, 1 post
băieşiță, 1 post liftier, 2 posturi
informaticieni. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului la sediul administrației spitalului.
Tel.021.319.17.80.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante
de director - Direcţia sinteze, metodologii şi proceduri din cadrul
Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul General. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici,
în data de 28 septembrie 2016, ora
10.00 -proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune
în termen de 8 zile de la data publi-

cării în Monitorul Oficial, partea
a-III-a, la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, conform
OUG nr. 45/2008. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Spitalul Județean de Urgență
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs în data de
10.10.2016 pentru ocuparea a 9
posturi vacante de asistenţi medicali debutanţi PL, specialitatea
medicină generală, pe durată nedeterminată, pe următoarele locuri de
muncă: 1 post la Secţia chirurgie
generală, 2 posturi la Secţia ORL, 2
posturi la Secţia ATI, 2 posturi la
Bloc operator (central), 2 posturi la
Secţia oncologie medicală. Condiţii
de participare: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv,
cu nivelul studiilor postliceale
sanitare, specialitatea medicină
generală. Concursul se organizează
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de
10.10.2016, ora 9.00 -proba scrisă şi
în data 13.10.2016, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia şi tematica de concurs sunt
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul
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spitalului (www.spjslatina.ro).
Relaţii suplimentare se pot obține
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau
la nr.de telefon 0349.802.550.
l Asociația GAL Ținutul Verde, cu
sediul în localitatea Hârseşti, str.
Principală, nr.414, judeţul Argeş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante, de: -Expert evaluare: 2
posturi; -Expert monitorizare: 2
posturi; -Agent de dezvoltare
locală: 2 posturi; -Responsabil
financiar-contabil: 1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.10.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
10.10.2016, ora 15.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii superioare tehnice/economice/juridice
pentru funcțiile expert evaluare,
expert monitorizare şi agent de
dezvoltare locală, pentru postul de
responsabil financiar-contabil obligatoriu studii superioare economice; -vechime: nu se solicită un
prag obligatoriu de vechime; -bune
abilități de comunicare; -cunoştințe
solide de operare PC; -experiență în
derulare proiecte pe fonduri europene. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul din
comuna Hârseşti, str.Principală,
nr.414, județul Argeş. Relaţii suplimentare la sediul: Asociației GAL
Ținutul Verde, din comuna
Hârseşti, str.Principală, nr.414,
județul Argeş, persoană de contact:
Pană Ion, telefon: 0759.015.020,
e-mail: galtinutulverde@gmail.com
l Primăria Comunei Ilişeşti, cu
sediul în localitatea Ilişeşti, str.
Principală, nr.150, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: paznic din cadrul
Compartimentului urbanism, pază,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 3086/2016. Nr. 302626 din 14.09.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 Septembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că, în ziua de 28 Septembrie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Sparcom SRL, cu
sediul în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 137, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală
6459208: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Stand probe
frânare și cântar autovehicule Veia Elind EMFF-01 RO036/95, an 2002, 8437 lei; 2. Platformă probe
jocuri direcție autovehicule Veia Elind, an 2002, 7184 lei; 3. Dispozitiv de încărcare a punții spate la
semiremorcă Veia Elind, tip DIPSS, an 2002, 2821 lei; 4. Opacimetru pt. motoare Diesel Smart Smoke
Tester SST 915, an 2015, 5585 lei; 5. Aparat de măsurat turația motorului AVL Dispeed 490 A-8020
Graz, an 2002, 1376 lei; 6. Analizor gaze eșapament Fast-Eco, tip AG4 RO213/98, an 1999, 977 lei; 7.
Exhaustor portabil Klimawent, tip WPW 3P-220, an 2001, 577 lei; 8. Dispozitiv reglat faruri Tecnolux &
Tecnoli, tip Orion T2600, an 2010, 753 lei; 9. Calculator AMD Sempron FX6300, procesor 3000+, 1,61
GHz, 2 Gb/Ram, an 2015, 1016 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data
de 26 Septembrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184, 186. Data aﬁșării: 15.09.2016.

situații de urgență şi salubrizare,
n r. p o s t u r i : 1 , c o n f o r m H G
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 10.10.2016, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
11.10.2016, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -au cetăţenie română,
cetăţenia altor state membre ale
UE sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; -cunosc
limba română scris şi vorbit, -au
vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; -au capacitate
deplină de exerciţiu; -au o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează; -îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime
sau alte condiţii specifice potrivit
postului scos la concurs; -nu au fost
condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni; -studii: generale (se prezintă documentele
doveditoare în original şi copie);
-deține atestat în condiţiile Legii
333/2003 sau este în curs de şcolarizare; -deține carnet de şofer categoria B; -vechime în muncă: minim
3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Ilişeşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Ilişeşti, persoană de
contact: Iacob Daniel-Ionuț,
telefon/fax: 0230.521.448,
0725.221.517, e-mail: primaria_
ilisesti@yahoo.com
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Vrancea organizează
concurs pentru ocuparea unor
posturi contractuale, temporar
vacante, cu incadrare pe perioadă
determinată de 36 de luni, după
cum urmează: -Șef birou grad II– 1
post; -Consilier cadastru grad II– 1
post; -Consilier cadastru debutant–
2 posturi; -Referent treapta II– 1
post. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -03 octombrie 2016– ora 10 proba scrisă; -10
octombrie 2016- ora 10 interviu.
Detalii privind condiţiile specifice,
bibliografia şi tematica de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială (www.vnocpi.ro şi www.
ancpi.ro). Relații suplimentare se
obțin la sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Vrancea din Focşani str. Cuza vodă
nr.69, Biroul Resurse Umane şi
Interogare Baze de Date, telefon
0237/228754 -int.21.
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr.286/2011, modificată şi
completată prin H.G. 1027/2014
pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, Primăria comunei
Talpa, cu sediul în com. Talpa,
str.22 Decembrie 1989, nr.1 cod
fiscal 6826843, anunţă organizarea
concursului pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a următorului post de natură contractuală,
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Talpa:
-1 post de Șofer (microbuz şcolar),
treapta I. Condiţii generale de
participare la concurs: Poate participa la concursul pentru ocuparea
postului vacant menţionat
persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
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 exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de

vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea; Condiţii de
participare specifice: Șofer, tr. I -1
post: -absolvent şcoală generală/
şcoală profesională/ liceu (cu
diplomă de absolvire); -permis de
conducere categoria B,D; -vechime
în muncă şi de conducător auto cu
permis B, de minim 2 ani; -stare de
sănătate corespunzătoare atestată
prin acte medicale emise de către
un cabinet medical specializat;
-asigură transportul elevilor de la
domiciliu din comuna Talpa, la
şcoală şi retur; -posedă bune cunoştinţe de mecanică auto; -verifică
zilnic starea tehnică a maşinii;
-asigură starea de curăţenie a
maşinii; -completează zilnic foile de
parcurs; -se ocupă de efectuarea la
zi a ITP; -ajută elevii la urcarea şi
coborârea din maşina; -menţine
maşina în stare bună de funcţionare; -efectuează şi alte sarcini
trasate de către conducere, în
conformitate cu nevoile instituţiei;
-abilităţi de relaţionare- comunicare; -abilităţi pentru munca în
echipă. Concursul constă în trei
etape succesive: -selecţia dosarelor;
-proba scrisă; -interviul. Concursul
se va organiza la sediul Primăriei
comunei Talpa, Sala de şedinţe,
după cum urmează: -proba scrisă
10.10.2016, ora 10.00, -interviu
11.10.2016, ora 10.00. Data publicării şi afişării anunţului:
07.09.2016. Dosarele de înscriere la
concurs pot fi depuse până la data
de 03.10.2016, ora 15.00, la
Primăria comunei Talpa, Birou
Viceprimar. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine
următoarele documente: a) cerere
de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorităţii sau insti-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13896/2016. Nr. 302628 din 14.09.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 Septembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că, în ziua de 28 Septembrie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Prodchem
Agriculture SA, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, bl. MB14, sc. B, parter, jud.
Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 30174246: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației,
exclusiv TVA: 1. Mașină verticală de ambalat produse pulverulente/ granulate Tehnoplus THPM15,
batiu inox, formare plicuri de dimensiuni reglabile cu sudură pe 4 laturi, an 2013, 60.500 lei; 2. Linie
automată de dozare și ambalare produse lichide Tehnoplus THP-RB12, batiu inox, ambalare în
ﬂacoane de 10 - 1000 ml, 12 - 60 doze/min, an 2012, 59.100 lei; 3. Autoturism Toyota Land Cruiser,
2982 cmc, 127 kw, an 2007, 46.000 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 26 Septembrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184, 186. Data aﬁșării: 15.09.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
tuţiei publice organizatoare; b)
curriculum vitae– CV; c) copia
actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz; d) copiile
documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; e) copia
carnetului de muncă, conformă cu
originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor şi respectiv în cea
de conducător auto; f) cazierul
judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează.
(Candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfăşurării primei
probe a concursului); g) adeverinţa
medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului, de către un cabinet
medical specializat în ceea ce
priveşte examinarea conducătorilor
auto; h) aviz psihologic. Copiile de
pe actele prevăzute mai sus se
prezintă însoţite de documentele
originale, iar ele se certifică pentru
conformitate cu originalul de către
secretarul Comisiei de concurs.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la
concurs, tematica şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Talpa.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Lichidez bibliotecă, carte românească veche, ediţii princeps,
preţuri modeste, idem străine.
0733.052.330

CITAȚII
l Se citează pârâții Jugan Login şi
Jugan Nicolae în dosar nr.
698/265/2011 al Judecătoriei
Năsăud în proces cu Covaci

Floarea având ca obiect uzucapiune, succesiune, partaj pentru
termenul din 06.12.2016
l Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai Luminița Erica, Mihai
Emil Cosmin, Mihai Despina Cristina, Luca Simona şi Luca Georgeta în calitate de pârâți în dosar
nr. 4058/190/2006* al Judecătoriei
Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare
contracte pentru termenul de judecată din data de 22.09.2016
l Se citează numiții Rebrişorean
Ioan, Bazga Ilie, Lazaroe Maria s.l.
Berendea Maxim, Lazaroe Iftinia
s.l. Găluşcă Ieremie, Euthymia
Lazarie s.l. Ierosimie Galuska, Nuti
Todosa lui Precop şi Kandale
Trofim cas. cu Burta Ioana în calitate de pârâți în dosar nr.
300/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud, în proces cu Pui Maria,
având ca obiect uzucapiune, succesiune şi partaj, cu termen la
13.12.2016
l Se citează numiții Bulz Ieronim
şi Bulz George în calitate de pârâți
în dosar nr. 1527/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, în proces cu
Hodea Gheorghe, având ca obiect
succesiune şi partaj, cu termen la
18.10.2016
l Este chemat la Judecătoria
Caracal numitul Pârnescu Marian
în dosaul nr. 1476/207/2016, având
ca obiect divorţ pentru comunicarea actelor de procedură, dosarul
fiind terminat, pînă la data de
24.09.2016.
l Pârâţii: Timis Sava, Timis Peter,
Dancs Iuanna, Dancs Maria,
Dancs Juanna, Dancs Maria,
Dancs Petru, Dancs Ilona, Markovics Hersch, Timis Gavrila, sunt
citaţi la Judecătoria Vişeu de Sus
pentru ziua de 5 octombrie 2016, în
proces cu Danci Ioana, dosar nr.
2215/336/2014.
l Fried Berta (Sura Beila), soţia lui
Stern Elias, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, str.
Basarabia, nr. 8, ( fostă Magyar
utca nr. 43), jud. Maramureş,este
chemată în judecată, la Judecătoria
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de

i n t i m a t ă î n D o s a r u l n r.
630/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat
la data 22.09.2016. Cine cunoaşte
date despre intimată este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l Jakobovits Maurits şi Davidovits
Regina, cu ultimul domiciliu în
Sighetu-Marmației, str. Plevnei , nr.
8, (fostă Iskola utca, nr. 8), jud.
Maramureş, sunt chemaţi în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în
Dosarul nr. 528/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 22.09.2016. Cine
cunoaşte date despre intimaţi este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Keszner Isidor şi Fried Jetta
(Jetti), cu ultimul domiciliu în
Sighetu-Marmației, str. Bogdan
Vodă, nr. 4-6, (fostă Rakoczi), jud.
Maramureş, sunt chemaţi în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în
Dosarul nr. 527/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 22.09.2016. Cine
cunoaşte date despre intimaţi este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Fux Beni, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, str.
Plevnei, nr. 8, (fostă Iskola utca),
jud. Maramureş,este chemat în
judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimat
în Dosarul nr. 529/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 22.09.2016. Cine
cunoaşte date despre intimat este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Deutsch Roza, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sighetu-Marma-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 400604/2015. Nr. 302627din 14.09.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 Septembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că, în ziua de 28 Septembrie 2016, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Premier
Spedition SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. Brăilei, nr. 5, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare
ﬁscală 23920203: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Sistem
de mixaj muzical Native Instruments, model Traktor Kontrol S4, an 2012, 1.475 lei; 2. Kit GPS auto
Dynaﬂeet Telematics, an 2008, 1.738 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 26 Septembrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație,
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184, 186. Data aﬁșării: 15.09.2016.

ţiei, P-ţa Libertăţii, nr. 6, (fostă
Erzsébet-főtér), jud. Maramureş,
este chemată în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimată în Dosarul nr.
472/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat
la data 22.09.2016. Cine cunoaşte
date despre intimată este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l Kaufman Berta, Kaufman
Armin, Meisels Janka şi Kaufman
Jenő, cu ultimul domiciliu în Sighetu-Marmației, str. Mihai Viteazu,
fostă Szinház utca, nr. 31 şi 31/2,
jud. Maramureş, sunt chemaţi în
judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în Dosarul nr. 232/307/2016
pentru declararea morţii prezumate, în proces cu Federaţia
Comunităţilor Evreieşti Din
România - Cultul Mozaic, pentru
termenul de judecată fixat la data
22.09.2016. Cine cunoaşte date
despre intimaţi este rugat să le
aducă la cunoştinţă instanţei.
l Stern Lea, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, str.
Basarabia, nr. 8, jud. Maramureş,este chemată în judecată, la
Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în
calitate de intimată în Dosarul nr.
629/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat
la data 22.09.2016. Cine cunoaşte
date despre intimată este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l Moszkovics Sándor şi Moszkovics Zoltán, cu ultimul domiciliu în
Sighetu-Marmației, str. Dorobanţilor, nr. 29, actuală Traian, (fostă
Magyar utca), jud. Maramureş,
sunt chemaţi în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimaţi în Dosarul nr.
628/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat

la data 22.09.2016. Cine cunoaşte
date despre intimaţi este rugat să le
aducă la cunoştinţă instanţei.
l Stein Rozalia, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, fostă
Rakoczi, nr. 186, jud. Maramureş,
este chemată în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimată în Dosarul nr.
218/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat
la data 20.09.2016. Cine cunoaşte
date despre intimată este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l Grunfeld Fani, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sighetu-Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, fostă Tököly,
nr. 54, jud. Maramureş, este
chemată în judecată, la Judecătoria
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de
i n t i m a t ă î n D o s a r u l n r.
473/307/2016 pentru declararea
morţii prezumate, în proces cu
Federaţia Comunităţilor Evreieşti
Din România - Cultul Mozaic,
pentru termenul de judecată fixat
la data 08.11.2016. Cine cunoaşte
date despre intimată este rugat să
le aducă la cunoştinţă instanţei.
l Fux Fisel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Breb, nr. 167, jud.
Maramureş, este chemat în judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimată în
Dosarul nr. 2761/307/2015 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu FEDERAŢIA Comunităţilor Evreieşti Din România Cultul Mozaic, pentru termenul de
judecată fixat la data 24.11.2016.
Cine cunoaşte date despre intimat
este rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.
l Fishelovics Fishel, cu ultimul
domiciliu în Sighetu-Marmației,
jud. Maramureş, este chemat în
judecată, la Judecătoria Sighetu-Marmaţiei, în calitate de intimat
în Dosarul nr. 96/307/2016 pentru
declararea morţii prezumate, în
proces cu Federaţia Comunităţilor
Evreieşti Din România - Cultul
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Mozaic, pentru termenul de judecată fixat la data 24.11.2016. Cine
cunoaşte date despre intimat este
rugat să le aducă la cunoştinţă
instanţei.

DIVERSE
l SC Ideal West Residence Si
Sfetcu Ion anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a a acordului de mediu
pentru proiectul Construire
ansamblu locuinţe colective D+P+9
etaje, propus a fi amplasat in Bucureşti, sector.5, Str.Munţii Carpaţi
nr.86A. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bucureşti din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector.6 si la sediul
str. Valea Oltului nr.21, subsol si
parter, sector.6 Bucureşti, in zilele
de luni pana vineri intre orele 9.0012.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bucureşti.
l SC Ecosystima Construct SRL,
titular al proiectului “Clădire cu
funcţiune mixtă BCOM1, împrejmuire, puţ forat, ministaţie de
epurare”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Ilfov în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată pentru proiectul
“Clădire cu funcţiune mixtă
BCOM1, împrejmuire, puţ forat,
ministaţie de epurare” propus a fi
amplasat în Str.Unirii, nr.83, Bragadiru, NC 118997, jud.Ilfov. Nu se
supune evaluării impactului asupra
mediului şi evaluării adecvate.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov, din
Bucureşti, str.Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, în zilele de luni până
joi, între orele 9.00-13.00, precum şi
la următoarea adresă de internet:
www.apm-ilfov.ro, în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ până la data de
20.09.2016.
l RCS & RDS S.A. anunţă
publicul interesat asupra depunerii

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar de executare nr. 9077. Nr. 95333/12.09.2016.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, Luna Septembrie, Ziua 29. În temeiul art.
250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Septembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea
Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, județul Dâmbovița, se vor vinde prin licitațtie publică
(licitația a III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bajan Leonard Ervin, cu
domiciliul ﬁscal în Târgoviște, str. Revoluției, bl. C6, ap. 4, județul Dâmbovița. a) clădire, în suprafață
de ... mp, situată în ..., jud. Dâmbovița, valoare impozabilă ... lei (exclusiv TVA), conform ..., anul
construcției ..., etc. b) Teren intravilan livadă - comuna Voinești, sat Sudulești, judet Dâmbovița, în
suprafață de 11.154 mp, având următoarele caracteristici: - curent electric la limita terenului; - fără
canalizare, gaze și apă; - forma terenului - regulată, plană; - temei contractual: Contract vânzare/
cumpărare nr. 2614/04.06.1997; - nr. cadastral 895; - Carte funciară 70714 (din CF hârtie nr. 429) a
localității Voinești; - zona rezidențială. Prețul de pornire al licitației este de 110.179 lei (exclusiv TVA).
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița.
Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 370.714 lei reprezentând creanțe bugetare/ Extras de Carte
funciară nr. 70714 - Voinești. 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; 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 nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează
să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, Municipiul
Târgoviște, județul Dâmbovița, etaj 3, camera 306 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 640,
persoană de contact: Dumitru Petre. Data aﬁșării: 15.09.2016.
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ANUNȚURI

solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire
Atelier reparaţii echipamente electronice. Depozit închis şi deschis cu
manipulare şi sortare materiale,
propus a fi amplasat în extravilanul
comunei Domneşti. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1,
sector 6 şi la sediul RCS & RDS
S.A., str. Dr. N. Staicovici nr. 75,
Sector 5, Bucureşti. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov.
l Societatea MHR Soluţii Reciclare S.R.L. titular al activităţii
3811- colectarea deşeurilor nepericuloase, 3812- colectarea deşeurilor
periculoase, 3832- recuperarea
materialelor reciclabile, 4677comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor, 4941- transporturi rutiere
de mărfuri, la adresa loc. Bragadiru str. Orhideelor nr.19, jud. Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate la sediul
A.P.M. Ilfov str. Lacul Morii nr.1,
sector 6, Bucureşti, tel./fax:
021.430.15.77, 430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440 în zilele de luni- joi,
între orele 9-13, vineri 9-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic,
la sediul A.P.M. Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocăm la Adunarea Generală a Asociaţilor din S.C. Metalica
S . A . î n m a t r i c u l a t ă s u b n r.
J40/12396/1994, C.I.F. RO 5950044,
cu sediul în Bucureşti, str. Petre
Ispirescu nr.75, Sector 5, tel.

021/4205150 în data de 03.10.2016
orele 12.00 pe domnul Neagu
Dorinel, CNP 1630609400595,
domiciliat în Bucureşti, Sector 5,
Intr. Aurel Ciurea nr.2, bl. S41, sc.3,
et.4, ap. 74.
l Consiliul de Administraţie al
Comprest SA, cu sediul în Braşov,
str.Vlad Țepeş, nr.13, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul Braşov sub
nr.J08/911/1994, anunţă acţionarii
acestei societăţi convocarea
Adunării Generale Ordinare pentru
data de 17.10.2016, ora 17.00, la
sediul societăţii, cu următoarea
ordine de zi: 1.Angajarea unui
plafon SGB pentru participare la
licitaţii, în sumă de 1.500.000 Lei.
Garanţii: rulajul contului curent
deschis la Banca Transilvania şi
prin instituirea ipotecii mobiliare
asupra contului curent. 2.Angajarea unui plafon de bună execuţie,
în sumă de 4.000.000 Lei. Garanţii:
ipotecă de rang inferior asupra
imobilului proprietate a societăţii,
situat în Braşov, str.Mică, nr.21, şi
cesiunea creanţelor rezultate din
contractele comerciale ale societăţii
Comprest SA, instituirea ipotecii
mobiliare asupra contului curent.
3.Prelungirea liniei de credit, în
sumă de 3.850.000 Lei, pentru o
perioadă de 12 luni. Garanţii: cesiunea creanţelor rezultate din
contractele comerciale, ipoteca
existentă asupra imobilului proprietatea societăţii situat în Braşov, str.
Mică, nr.21, instituirea ipotecii
mobiliare asupra încasărilor
contului curent; 4.Diverse. În cazul
în care, la prima convocare, nu va fi
întrunit cvorumul, a doua convocare va avea loc în data de
18.10.2016, ora 17.00, în acelaşi loc.
Accesul acţionarilor înscrişi în
registrul acţionarilor la data de
referinţă 30.08.2016, în locul în
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care se desfăşoară Adunarea Generală a acţionarilor, este permis prin
simpla probă a identităţii acestora,
făcută, în cazul acţionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane
fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le
reprezintă. Reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a acţionarilor se va putea face şi prin alte
persoane decât acţionarii, cu
excepţia administratorilor pe bază
de procură specială autentificată.

LICITAȚII
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare, cu sediul in Ploiesti,
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, jud.
Prahova, organizeaza licitatie
publica deschisa cu strigare pentru
vanzarea unui autovehicul avariat
marca Fiat Doblo, culoare alb, an
fabricatie 2012, 1248 cmc, 66 kw,
carburant motorina. Data pana la
care pot fi trimise adresele institutiilor publice in vederea transmiterii
fara plata a bunului este de
20.09.2016. Licitatia va avea loc in
data de 28.09.2016, ora 10.00 la
sediul A.S.S.C. Ploiesti din Ploiesti,
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46,
pretul de pornire a licitatiei fiind de
1.500 euro. In caz de neadjudecare
va avea loc o a doua si cea de-a
treia sedinta in data de 05.10.2016,
ora 10.00, respectiv 12.10.2016 ora
10.00. Cota de cheltuieli de participare este de 0.5% din valoarea de
vanzare a bunului, respectiv 7.5
euro, platibili in lei la cursul B.N.R.
valabil in data respectiva la casieria
institutiei, cu cel putin cinci zile
inainte de data desfasurarii licitatiei. La licitatie pot participa
persoane fizice sau juridice. Relatii
suplimentare se pot obtine la nr. de
telefon 0244522724.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022/2015. Nr. 302625 din 14.09.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 14 Septembrie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că, în ziua de 28 Septembrie 2016, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Hamei Exim SRL,
cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. Brăilei, nr. 17, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală
10259810: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Role tablă,
diverse tipuri și dimensiuni, 324 buc. = 1.484.786 kg, 1.431.528 lei; 2. Uși interiori cu tocuri/ broaște,
diverse tipuri și dimensiuni, 3.350 buc., 204.274 lei; 3. Membrană anticondens Bilka/ Kooper, 2973
role x 75 mp, 222.975 lei; 4. Șuruburi autoﬁletante, diverse tipuri și dimensiuni, 3.938 cutii, 113.550
lei; 5. Trolere defecte, diverse tipuri și dimensiuni, 127 buc., 1.810 lei; 6. Cuie, diverse tipuri și
dimensiuni, 192 cutii, 29.812 lei; 7. Faianță/ gresie/ plintă, diverse tipuri și dimensiuni, 22 box - paleți
x 70 mp, 11.130 lei; 8. Burlan, 1/3/4 m, 652 buc., 9.778 lei; 9. Jgheab, 2/3/4 m, 320 buc., 4.045 lei;
10. Accesorii burlane, 426 cutii, 3.355 lei; 11. Scoabe, 1 container, 235 lei; 12. Ancore, 1 container,
113 lei; 13. Tablă maro, diverse dimensiuni, 1,5/1,9/2/2,5 m, 10.697 buc., 109.144 lei; 14. Tablă
zincată, 1,95/2 m, 10.000 buc., 78.750 lei; 15. Tablă 2 mm * 2 m, 1.400 buc., 11.025 lei; 16. Tablă
ondulată, 4 m, 18 buc., 250 lei; 17. Plasă îmbinare - ﬁbră de sticlă, 2.790 role, 64.868 lei; 18. Rigips,
328 foi, 3.075 lei; 19. Proﬁle construcții rigips, 480 buc., 1.512 lei; 20. Proﬁle rigips UVE, 135 buc., 425
lei; 21. Sârmă ghimpată, 70 colaci, 2.179 lei; 22. Panouri sandwich pentru construcții, de diferite
dimensiuni, 150 buc., 78.600 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data
de 26 Septembrie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior
184,186. Data aﬁșării: 15.09.2016.

l Debitorul SC Agromec Gogoşu
SA cu sediul social in sat Gogosu,
comuna Gogosu, judetul Mehedinti, CIF:1609169, J25/248/1991,
aflată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
4241/101/2014-Tribunalul Mehedinti, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, cu
sediul procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare prin
negociere directă cu pas de supraofertă de 10% din prețul de vânzare
(5100,00 lei): -Spatiu agroindustrial
Sectia Jiana format din Pompa
motorină cu o Su - 23,25 mp,
Atelier mecanic cu o Su – 106,20
mp, Birouri cu o Su – 93,02 mp şi
teren aferent in suprafat de 9004
mp, situat in sat Jiana, comuna
Jiana, judetul Mehedinti. Preţul
negociat în condițiile art. 118 alin.
(2) din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenței între SC
Agromec Gogosu SA prin lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL şi persoana fizica
Oprican Dan este în sumă de
51.000,00 lei. Nota: Spatiu agroindustrial Sectia Jiana nu are intocmita documentatia cadastrala .
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil * Spatiu
agroindustrial Sectia Jiana *
descrisă anterior, o reprezinta
sentinţei comerciale de deschidere
a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in
d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
4241/101/2014. Negocierea directă
cu pas de supraoferta va avea loc în
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în data
de 17.10.2016 orele 15:00. Participarea la negocierea directa cu pas
de supraoferta este condiţionată de
consemnarea la bancă, până la data
de 17.10.2016 orele 12,00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al negocierii directe, depunerea unei oferte de cumparare

care sa respecte pasul de supraofertare şi să achiziționeze caietului de
sarcini in suma de 1000,00 lei. Nr.
cont RO05CARP026001034183RO01
deschis la Banca Carpatica SA Suc.
Dr.Tr.Severin
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de negociere
directa la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop şi pâna la
acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii la telefoanele: 0752819051; 0742592183
fax 0252354399 ; email : office@
consultant-insolven.ro sau la sediul
lichidatorului din localitatea Dr. Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi.

-achiziționarea până la aceeaşi dată
a Caietului de Sarcini pentru
proprietatea imobiliară, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliară, prima
şedință de licitație a fost fixată în
data de 22.09.2016 ora 14.00, iar
dacă aceasta nu se adjudecă la
această dată, următoarele şedințe
de licitații vor fi în data 06.10.2016;
20.10.2016; 03.11.2016; 17.11.2016;
08.12.2016 ora 14.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Ploieşti, Str. Elena Doamna Nr.
44A, Jud. Prahova. Pentru relații
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat şi pe site www.dinuurse.ro.

l Debitorul SC Bemati Cons
S.R.L. societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Imobil situat în Buşteni, str.
Pescăriei nr. 2E, județul Prahova,
compus din teren având suprafața
de 4112 mp şi construcție edificată
pe acesta “C1- Clădire Tehnico-administrativă“ cu o suprafață
construită la sol de 69 mp şi desfăşurată 138 mp. Prețul de pornire al
licitației este de 84.750 Euro.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilul aflat în proprietatea SC
Bemati Cons SRL este de 1500 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitației pentru imobilul arătat
reprezintă 50% din valoarea exprimată în Raportul de Evaluare
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO33BREL0002000634070100
deschis la Libra Internet Bank,
Sucursala Ploieşti până cel târziu
cu 2 zile înainte de şedința de licitație ora 16.00, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;

l Debitorul SC Egea Prod S.R.L.
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Teren situat în Mun. Ploieşti, Str.
Văleni Nr. 31B, Județ Prahova,
având suprafața de 289 mp. Prețul
de pornire al licitației este de
48.560,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Mijloace fixe în valoare de
10.205,00 Lei. Prețul caietului de
sarcini pentru imobil « teren »
aflat în proprietatea SC EGEA
PROD SRL este de 1000 Lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru imobil, reprezintă 40% din valoarea de piață
exclusiv TVA, din Raportul de
evaluare; Prețul de pornire al licitațiilor pentru mijloacele fixe
reprezintă 55% din valoarea de
piață, prezentatată 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 prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul regiunii
Ploiești. Serviciul Executare Silită. Număr de operator de date cu caracter personal: 20002. Dosar de
executare nr. 9. Nr. 24377 din 14.09.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile. Anul 2016, Luna
Septembrie, Ziua 14. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27,
luna septembrie, ora 12.00, anul 2016, în localitatea Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 348, se
vor vinde la licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Mecca
Plast SRL, cu sediul în Ploiești, str. Apelor, nr. 2, CUI 3347315: 1. Imobil situat în localitatea Filipeștii de
Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, județ Prahova, constituit din: - Clădire în
suprafață construită de 2.294 mp, Su: 2.133 mp, cu destinația seră legumicolă și construită din
schelet stâlpi și șarpantă din proﬁle metalice având preț de pornire la licitațtie 131.189 lei (exclusiv
TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 3.150 mp, situat localitatea Filipeștii de
Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, județ Prahova, având preț de pornire la
licitație 71.048 lei (exclusiv TVA *). 2. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de
Pădure, str. Principală, nr. 941, constituit din: - Clădire în suprafață construită de 463 mp, Su: 401,21
mp, compusă din construcție C1 crescătorie porci și construită din beton, preț de pornire la licitație
192.737 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 2.351 mp, având preț
de pornire la licitație 53.027 lei (exclusiv TVA *). Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale și locale, că nu au obligații ﬁscale restante. Cumpărătorului îi revine
obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de
conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Împotriva prezentului înscris se poate
introduce contestație la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este
obligatorie. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din Ploiești, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 348 sau la numărul de telefon 0244.700930, 123. Data aﬁșării: 14.09.2016.
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RO88BITR003010035250RO01
deschis la Veneto Banca S.P.C.A.
Ag. Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de
sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliară și mijloacele fixe, prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 22.09.2016
ora 15:00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data 06.10.2016; 20.10.2016;
03.11.2016; 17.11.2016; 08.12.2016;
12.01.2017; 26.01.2017 ora 15:00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiești, 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 cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Plantis Agro SRL
societate în procedură de reorganizare, prin administrator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Motocicletă
Kawasaki, tip (varianta) ZXT 40A/
ZZR1400, an fabricație 2006,
(45.000 Km), preț pornire licitație36.000 Lei exclusiv TVA. Prețul
Regulamentului de licitație pentru
bunul af lat în proprietatea SC
Plantis Agro SRL este de 300,00
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitațiilor pentru motocicletă,
aparținând SC Plantis Agro SRL
reprezintă 100% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătat în
Raportul de Evaluare. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO39UGBI0000802003738RON
deschis la Garanti Bank SA
PloieștI până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de
licitație pentru bunul din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. În vederea
valorificării motocicletei prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 21.09.2016, ora 14.00, iar
dacă bunul nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016,
ora 14.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, 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 și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Dinu, Urse Și Asociații S.P.R.L.
desemnat administrator judiciar al
SC Tehnofarm Valleriana SRL -în
reorganizare, cu sediul în București, B-dul Gării de Nord nr. 2,
sector 1, J40/252/2011, CUI
7790985, în dosarul 36706/3/2012
aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, anunță
vânzarea prin licitație publică cu
strigare a Autorizației de funcțion a r e n r. 1 2 0 8 4 / A C P 4 0 3 2
-25.04.2016, adresa Târgoviște, Str.
Calea Domnească nr. 227, Județul
Dâmbovița. Prețul de pornire este
de 65.000 euro exclusiv TVA
(plătibili în lei la cursul BNR din
data efectuării plății). Participarea

la licitație este condiționată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO23CARP016000766209RO01
deschis la Banca Carpatica, până
la data și ora stabilită pentru
desfășurarea licitației, a garanției
de 10% din prețul de pornire a
licitației și de achiziționarea până
la aceeași dată și oră a Caietului
de sarcini, care este în valoare de
1.500 RON +TVA, sub sancțiunea
decăderii. Caietului de sarcini se
achită în numerar, pe seama administratorului judiciar DINU
URSE ȘI ASOCIAȚII SPRL, la
sediul ales al acestuia din București, Str. Buzești nr. 71, et. 5,
sector 1. Prima ședință de licitație
va avea loc în data de 27.09.2016,
ora 16.00 la sediul ales al administratorului judiciar din București,
Str. Buzești nr. 71, et. 5, sector 1.
Dacă Autorizația de funcționare
nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor
avea loc în datele de 04.10.2016,
11.10.2016 și 18.10.2016, ora 16.00,
prețul de pornire rămânând
același. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon: 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Consiliul Local Breaza organizeaza: procedura de autorizatie, a
autoritatilot taxi pentru transportul
de persoane in regim de taxi. a)
numarul autorizatiilor taxi, pe
numar de ordine care vor fi atribuite = 17 bucati (din totalul de 20
a p r o b a t e p r i n H C L n r.
84/27.06.2013); b) data limita de
depunere a cererilor de inscriere
17.11.2016, ora 10:00; c) data
analizei documentelor depuse
17.11.2016, ora 10:30. d) documente care trebuiesc depuse: conform prevederilor
Regulamentului privind organizarea, functionarea si autorizarea
transportului in regim de taxi, care
se poate procura de la sediul primariei Breaza pentru suma de 50 lei;
e) data anuntarii rezultatului atribuirii: 23.11.2016; f) data la care va
fi demarata procedura de eliberare
a utorizatiilot taxi – va fi stabilita
ulterior dupa comunicare rezultat
procedura. g) Criteriile de departajare si punctajele care se acorda se
regasesc in regulamntul privind
organizarea, functionarea si autorizarea transportului in regim de
taxi.
l Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adesa, numărul de
telefon, telfax și/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Comuna Pișcolt -Consiliul Local
Pișcolt, cu sediul în localitatea
Pișcolt, nr.62, judeţul Satu Mare,
tel.0261.824.800, fax.0261.824.622,
email: primariacomuneipiscolt@
yahoo.com, reprezentat prin
Primar Varga Cosmin Vasile.
Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Concesionare prin licitație publică,
terenul intravilan în suprafaţă de
112mp, înscris în CF nr.100884
Pișcolt, sub nr.cadastral 100884,
categoria de folosință curți
construcții, proprietatea publică a
Comunei Pișcolt. Informații
privind documentația de atribuire:
Documentaţia de atribuire poate fi
ridicată de la sediul Primăriei
Pișcolt, situată în localitatea
Pișcolt, nr.62, judeţul Satu Mare,
compartiment Registratură,
pentru suma de 50Lei. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Orice
persoană interesată poate solicita

și obține documentația de atribuire, într-o perioadă de maxim 4
zile de la depunerea unei solicitări
în acest sens la registratura Primăriei Pișcolt, după achitarea contravalorii documentației. Denumirea
și adresa Serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de
atribuire. Documentația de atribuire se poate obține de la Registratura Primăriei Pișcolt, situată în
localitatea Pișcolt, nr.62, judeţul
Satu Mare. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.54/2006.
Contravaloarea unui caiet de
sarcini este de 50 lei și se poate
achita în numerar la Casieria
Primăriei Pișcolt, sau prin viram e n t b a n c a r, î n c o n t u l :
RO65TREZ5475006XXX000670
deschis la Trezoreria municipiului
Carei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.09.2016, ora
14.00. Informații privind ofertele:
Oferta trebuie să fie fermă și
redactată în limba română. Revocarea ofertei în perioada de valabilitate a acesteia, atrage după sine
pierderea garanției de participare.
Revocarea ofertei după adjudecare, atrage după sine pierderea
garanției de participare și, dacă
este cazul, plata de daune interese.
Data limită de depunere a ofertelor: 10.10.2016, ora 09.00.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele vor fi depuse la
Primăria Pișcolt, situată în localitatea Pișcolt, nr.62, judeţul Satu
Mare. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta se depune într-un număr de
2 exemplare, din care 1 (un) exemplar original și 1 (un) exemplar
copie, sigilate. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor
va avea loc la data de 10.10.2016,
ora 11.00, la sediul Primăriei
Pișcolt, nr.62, județul Satu Mare.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, tel/fax și/sau adresa de
e-mail a instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Contestaţiile pot fi
depuse la Tribunalul Satu Mare,
secția contencios administrativ,
situat în localitatea Satu Mare, str.
Mihai Viteazu, nr.8, judeţul Satu
M a r e , Te l . r e g i s t r a t u r ă :
0261.713650, Fax registratură:
0261.713760, e-mail registratură:
tr-satumare-reg@just.ro, în termen
de 5 zile de la data comunicării
actelor emise în procedura de atribuire a contractului de concesiune.
Data transmiterii anunţului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 14.09.2016.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul atestat
conducător auto Taxi seria CPTx,
nr. 0065300 din 25.11.2008, emis pe
numele Catinean Marin, CNP
1640623120644.
l Pierdut ATESTAT TAXI seria
CPTx nr. 0125560, eliberat de ARR
Argeș, pe numele PĂCURARU
GHE. VASILE, com. Călinești,
Argeș. Se declară nul.
l Societatea Mortis Constructions
SRL,cu sediul inregistrat in Bucuresti, Sectorul 4, Str. Daracului nr.
9C, cu Numarul de Inregistrare in
Registrul Comertului
J40/21100/2006 si CUI 19989958 a
pierdut certificatul constatator de
la sediul social.Il declara nul.

publicitate

