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OFERTE SERVICIU
l Angajăm vopsitor şi sablator cu 
experienţă.Aşteptam CV-ul dvs. pe 
adresa de e-mail: recrutari@alpac-
cess.com. Relaţii la telefon: 
0344.141.445.

l Fată pentru contabilitate 
primară cu experienţă, Dragonul 
Roşu. Tel. 0767.600.088.

l ICME ECAB S.A.-CABLEL 
-fabrica de cabluri electrice şi de 
telecomunicaţii angajează manipu-
lanţi marfă (în depozit) şi stivuito-
rişti autorizaţi-cu domiciliul în 
Bucureşti.Se oferă condiţii foarte 
bune de salarizare, prime lunare, 
prime cu ocazia sărbătorilor şi 
tichete de masă.Candidaţii intere-
saţi sunt invitaţi zilnic între orele 
10.00–14.00 la sediul companiei 
din Str.Drumul Intre Tarlale, nr.42, 
Sector 3. Relaţii la telefoanele: 
021.20.90.113 sau 021.20.90.309.

l Administraţia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploieşti, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post de 
conducere vacant  din cadrul 
Căminului de Bătrâni:1.-sef 
serviciu - 1 post.Condiţii de partici-
pare:-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă ;-studii de masterat sau 
postuniversitare în următoarele 
domenii: administraţie publică, 
ştiinţe juridice, management, 
psihologie, asistenţă socială, socio-
logie ;-vechime minimă de 2 ani în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei.Concursul se va 
desfăşura la sediul din Pta. Eroilor 
nr. 1A (fosta clădire OMV-PE-
TROM), după cum urmează:în-
scrierile se fac în perioada 
19.09.2016 – 30.09.2016 orele 8.00- 
16.00 ;proba scrisă va avea loc în 
data de 10.10.2016 ora 9.00;proba 
interviu va avea loc în data de 
12.10.2016 ora 9.00.Dosarele de 
înscriere se depun la registratura 
instituţiei din str. Poştei, nr. 6. 
Dosarul de înscriere la concurs 
trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la 
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actua-
lizată. Condiţiile de participare 
sunt afişate la sediul instituţiei din 
str. Poştei, nr. 6 şi pe site-ul institu-
ţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii 

suplimentare se pot obţine la 
compartiment Resurse Umane - tel 
0244/511137 tasta 6.
 
l Administraţia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploieşti, 
str. Gh. Gr.Cantacuzino nr. 46, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi de 
execuţie vacante din cadrul Cămi-
nului de Bătrâni:1.-ASISTENT 
MEDICAL MG, GRAD PRIN-
CIPAL – 2 POSTURI; ASISTENT 
MEDICAL MG – 2 POSTURI; 
ASISTENT MEDICAL MG, 
GRAD DEBUTANT – 1 POST.
Condiţii de participare:absolvent 
scoală postliceală sanitară  sau 
e c h i v a l a r e  c o n f o r m  H . G . 
nr.797/1997;-promovare examen 
grad principal, după caz ;-vechime 
minim 6 luni în specialitatea studi-
ilor pentru asistent medical gene-
ralist, după caz.2. INFIRMIERĂ 
– 4 POSTURI.Condiţii de partici-
pare:-minim studii generale;-absol-
vent curs infirmieră;-vechime 
minimă în specialitate – 6 luni.
Concursul se va desfăşura la sediul 
din Pta. Eroilor nr. 1A (fosta 
clădire OMV-PETROM), după 
cum urmează: înscrierile se fac în 
perioada 19.09.2016-30.09.2016 
orele 8.00-16.00;proba scrisă va 
avea loc în data de 17.10.2016 ora 
9.00;proba interviu/proba practică 
va avea loc în data de 19.10.2016 
ora 9.00.Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituţiei din 
str. Poştei, nr.6. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G. 
nr. 286/2011, actualizată. Condi-
ţiile de participare sunt afişate la 
sediul instituţiei din str. Poştei, nr. 6 
şi pe site-ul instituţiei  www.
asscploiesti.ro. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0244/511137 
tasta 6.
 
l Administraţia Serviciilor Sociale 
Comunitare cu sediul în Ploieşti, 
str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 46, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi de 
execuţie vacante din cadrul Cămi-
nului de Bătrâni:1.-MAGAZINER 
-1 POST.Condiţii de partici-
pare:-  studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat ;2 . 
M U N C I T O R  C A L I F I C AT 
BUCĂTAR-3 POSTURI.Condiţii 
de  par t i c ipare : - s tud i i :  10 
clase  ; -certificat calificare 

bucătar ;-vechime minimă în speci-
alitate-2 ani  ; 3.-INSTALATOR 
INSTALAŢII  SANITARE.
Condiţii de participare:-studii: 10 
clase şi şcoala profesională;- certi-
f i ca t  de  ca l i f i ca re  in s ta -
lator;-   vechime minimă în 
specialitate - 2 ani;4.PAZNIC-4 
POSTURI.Condiţii de partici-
pare:-  studii: 10 clase;-  atestat 
profesional pentru activitatea de 
p a z ă ,  p o t r i v i t  L e g i i  n r. 
333/2003;5.-MUNCITOR NECA-
LIFICAT.Condiţii de participa-
re:Studii: 10 clase.Concursul se va 
desfăşura la sediul din Pta. Eroilor 
nr. 1A (fosta clădire OMV-PE-
TROM), după cum urmează:în-
scrierile se fac în perioada 
19.09.2016 – 30.09.2016 orele 8.00- 
16.00 ;proba scrisă va avea loc în 
data de 11.10.2016 ora 9.00 ;proba 
interviu/proba practică va avea loc 
în data de 13.10.2016 ora 9.00.
Dosarele de înscriere se depun la 
registratura instituţiei din str. 
Poştei, nr.6. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină, în mod 
obligatoriu, documentele prevăzute 
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actu-
alizată. Condiţiile de participare 
sunt afişate la sediul instituţiei din 
str. Poştei, nr.6 şi pe site-ul institu-
ţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
compartiment Resurse Umane - 
tel. 0244/511137 tasta 6.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11, 
anunţă în data de 11.10.2016, ora 
9.00, concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a urmă-
toarelor posturi vacante: -1 post 
infirmieră debutant la Comparti-
mentul chirurgie plastică şi micro-
chirurgie reconstructivă; -1 post 
infirmieră debutant la Secția 
oncologie medicală; -2 posturi 
infirmieră debutant la Secția 
chirurgie generală; -2 posturi infir-
mieră debutant la Bloc operator 
(central); -1 post infirmieră debu-
tant la Secția chirurgie şi ortopedie 
infantilă. Condiţii de participare: 
studii: şcoală generală. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, în 
data de 11.10.2016, ora 9.00 -proba 
scrisă şi în data 14.10.2016, ora 
9.00 -proba interviu. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Jude-
ţean 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. Biblio-
grafia şi tematica de concurs sunt 
afişate la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau 
la nr.de telefon 0349.802.550.

l Centrul Medico-Social “Sfântul 
Andrei”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Șos.Berceni, nr.12A, 
sector 4, anunţă amânarea concur-
sului conform HG 286 pentru 
ocuparea postului de Consilier 
Juridic IA organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 21.09.2016, ora 
11.00, -Proba interviu în data de 
26.09.2016, ora 11.00, astfel: 
-Proba scrisă în data de 14.11.2016, 
ora 11.00, -Proba interviu în data 
de 17.11.2016, ora 11.00. Prin acest 
anunţ venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, nr. 1070/25.08.2016, 
pagina 7, cod 40.510.

l Institutul de Urgenţă pentru 
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C.Iliescu” Bucureşti organi-

zează concurs pentru ocuparea a 8 
(opt) posturi contractual vacante, 
perioadă nedeterminată, conform 
HG 286/2011, cu completările şi 
modificările ulterioare: Unitatea de 
Transfuzie Sanguină: -1 (un) post 
asistent medical principal de labo-
rator clinic licenţiat; -2 (două) 
posturi asistent medical generalist 
PL; -2 (două) posturi asistent 
medical de laborator PL; -1 (un) 
post îngrijitoare; CPU-S: -1 (un) 
post registrator medical debutant 
(M); Serviciul Anatomie Patolo-
gică: -1 (un) post îngrijitoare 
(morgă). Condiţii de desfăşurare a 
concursului: 1.Ultima zi pentru 
depunerea dosarelor de înscriere 
este 03.10.2016, ora 12.00; 2.Data 
şi ora organizării probei scrise: 
11.10.2016, ora 9.00; 3.Data şi ora 
interviului: 17.10.2016, ora 9.00; 
4.Locul depunerii dosarelor şi al 
organizării probelor de concurs: 
sediul institutului din Șos.Fundeni, 
nr.258, sectorul 2 -Serviciul 
RUNOS. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru 
postul de: -asistent medical prin-
cipal de laborator clinic licenţiat: 
diplomă de licenţă în specialitate, 5 
ani vechime ca asistent medical; 
-asistent medical generalist PL şi 

asistent medical de laborator PL: 
diplomă şcoală sanitară postliceală 
sau echivalentă, 6 luni vechime în 
specialitate. Curs transfuzii pentru 
toate posturile de asistent medical; 
-îngrijitoare: şcoală generală, 
condiţia de vechime nu este obliga-
torie; -registrator medical debu-
tant: diplomă studii medii, condiţia 
de vechime nu este obligatorie. 
Anunţul de concurs, bibliografia şi 
tematica sunt afişate la avizier şi pe 
site-ul unităţii: www.cardioiliescu.
ro, secţiunea Informaţii -Concur-
suri. Relaţii suplimentare se obţin 
la Serviciul Resurse Umane, 
telefon: 031.425.15.19.

l Staţiunea de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creşterea Bovinelor 
Arad (SCDCB Arad), în conformi-
tate cu HG nr.286/2011, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
anunţă scoaterea la concurs a 
următorului post contractual 
vacant: 1.Contabil gr.III, CL.14, pe 
durată determinată (6 luni), pentru 
Biobaza vegetală, studii medii de 
specialitate, vechime minimum 3 
ani. Concursul va avea loc în data 
de 11.10.2016, ora 10.00, proba 
scrisă, iar interviul, la ora 14.00, la 
sediul SCDCB Arad, Calea Bodro-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 29676. Data 15.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - II -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc 
Republicii, tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 30, luna septembrie, anul 2016, ora 10.30, în localitatea Oltenița, 
Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile proprietate a debitorului SC Agroluk Impex SRL cu sediul fiscal în localitatea Mănăstirea, 
Județul Călărași, RO 9144999 dosar de executare nr. 1 din 2015: 1. Autoutilitară Peugeot Boxer, 
12.763 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul 
RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași 
C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane 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 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon 
numărul 0242/513166, orele: 8,30 - 16,30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 29671. Data 15.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - I -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 
Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, 
tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna septembrie, anul 2016, ora 8.30, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Sem Com 2000 SRL cu sediul fiscal în localitatea Oltenița, Județul 
Călărași, Bulevardul Tineretului nr. 16 cod fiscal RO 12799743, dosar de executare nr. 1 din 2015: 
Autoturism Hyundai Tucson, 18261 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 
2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va 
vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar 
AJFP Călărași C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoane 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 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul 
Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon numărul 0242/513166, orele: 8,30 - 16,30.

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. Nr. 11834 din 15.09.2016. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Septembrie, Ziua 30. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 
30, luna Septembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (Licitația a-I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești nr. 1086, jud. Dâmbovița. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Skoda Felicia, an fabricație 1999, culoare albastră, 
capacitate cilindrică 1289 cc, nr. înmatriculare DB 09 SMB. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (Ron): 1544 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): -. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0245.666100. Data afișării: 19.09.2016.
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gului, nr.32. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului. Informaţii se obţin de la 
s e d i u l  S C D C B  A r a d , 
tel:0257.339.130, Serviciul Resurse 
Umane (d-na Grozav Cornelia).

l Primăria Poienarii de Muscel, cu 
sediul în localitatea Poienarii de 
Muscel, nr.476 A, judeţul Argeș, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: muncitor (cititor 
contoare apă-încasator):  1, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 12 octom-
brie 2016, ora 9.30; -Proba interviu 
în data de 14 octombrie 2016, ora 
9.30. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -vechime: fără; 
-cunoștințe de utilizare a calculato-
rului: word, excel, nivel mediu.
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 

Poienarii de Muscel. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Poie-
narii de Muscel, persoană de 
contact: Boboc Remus, telefon/fax: 
0248.546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro.

l Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
TULCEA, cu sediul în Tulcea, Str. 
Grigore Antipa, nr.10,  scoate la 
concurs în data de 29.09.2016, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul 
agenţiei, următorul post temporar 
vacant:Consilier, grad profesional 
superior – Compartiment Resurse 
Umane, Salarizare, Comunicare și 
Secretariatul Consiliului Consulta-
tiv;Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
temporar vacante:Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă;Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani;Cunoștinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power 

Point, Internet (nivel mediu);Iniţi-
ativă și creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate;Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Tulcea. 

l Primăria comunei Podari orga-
nizează  la sediul din str.Dunării, 
nr.67, comuna Podari judeţul Dolj 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei  funcţii publice 
vacante: inspector principal în 
cadrul Compartimentului de urba-
nism amenajarea teritoriului. 
Concursul se organizează în două 
etape: în data de 20 octombrie 
2016, ora  10.00, proba scrisă; în 
data de 25 octombrie 2016, ora 
10.00, proba interviu. Pentru a 
putea participa la concurs, candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ, următoarele condiţii: 
1.Condiţii generale: conform art.54 
din Legea nr.188/1999, rerep, 
privind statutul funcţionarilor 
publici. 2.Condiţii specifice  
postului: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul știinţelor inginerești, 
știinţelor umaniste și arte și arhi-
tectură urbanism, -minim 5 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Dosarele de înscriere se vor depune 
în termen de 20 de zile de la data 
publicării anuntului in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei Podari  
din str.Dunării, nr.67, com.Podari, 
judeţ Dolj. Informaţii suplimen-
tare cu privire la documentele 
aferente concursului, tematica și  
bibliografia se afișază la sediul 
instituţiei sau se  pot obţine la  
telefon 0251/339.155,  Secretariatul 
comisiei de concurs. 

l Anunţ privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă nede-
terminată a unei funcții contrac-
tuale de execuție vacante de 
Inspector de specialitate II (agent 
turistic) la Centrul Național de 
Informare și Promovare turistică 
din cadrul Aparatului de speciali-
tate al Primarului. În temeiul 
prevederilor art.7 din Regula-
mentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, Primăria 
Orașului Horezu, cu sediul în 
orașul Horezu, str.1 Decembrie, 
nr.7, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
de execuție vacante pe perioadă 
nedeterminată de Inspector de 
specialitate II (agent turistic) la 
Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică din cadrul 
Aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Horezu astfel: 
Data desfășurării concursului: 
-selecția dosarelor 04.10.2016; 
-proba scrisă în data de 11.10.2016, 
ora 10.00. Dosarele de înscriere se 
pot depune la sediul instituţiei, 
Compartimentul resurse umane, 
juridic, în perioada 20.09.2016-
03.10.2016, ora 16.00. Condiţii de 
participare la concurs: 3.Inspector 
de specialitate II (agent turistic); 

-Nr.posturi: 1; -Nivel studii: studii 
superioare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalent; 
-Vechime: minim 3 ani vechime în 
specialitate. Condiții specifice de 
participare la concurs: -cunoștinţe 
de limba engleză/franceză nivel 
mediu; -cunoștințe de operare 
calculator. Calendarul concursului: 
-Depunerea dosarelor: termen 
20.09.2016-03.10.2016; -Selecţia 
dosarelor: termen 04.10.2016; 
-Proba scrisă: 11.10.2016, ora 
10.00; -Depunere contestaţii proba 
scrisă: 12.10.2016; -Afișarea rezul-
tatelor după contestaţii: termen 
13.10.2016; -Interviu: 14.10.2016, 
ora 9.00; -Rezultatul final al 
concursului: termen 18.10.2016. 
Bibliografia de concurs și actele 
necesare înscrierii la concurs se 
afișează la sediul instituţiei. Date 
de contact ale secretarului comi-
siei: consilier principal Cîrstea 
Elena Cristina -Biroul Juridic, 
Administrație Publică locală, 
Resurse Umane, Salarizare, 
0250.860.190, interior: 112.

l Biblioteca Judeţeană „Dinicu 
Golescu” Argeș, cu sediul în 
Pitești, strada Victoriei, nr.18, orga-
nizează concurs de ocupare a 
funcției contractuale vacante de 
bibliotecar, gradul IA, număr 
posturi: 1 (unu). Concursul constă 
în susținerea: -probei scrise, din 
bibliografia de concurs, în data de 
11.10.2016, ora 10.00; -interviului, 
în data de 17.10.2016, ora 12.00. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Bibliotecii Judeţene „Dinicu 
Golescu” Argeș. Condițiile nece-
sare ocupării unui post de natură 
contractuală, precum și informa-
țiile cu privire la dosarul de 
concurs sunt menționate în Hotă-
rârea nr.286/2011, art.3, art.6. 
Condițiile de studii și de vechime 
sunt: -studii: superioare de lungă 
durată (absolvite); programe/
cursuri de formare/perfecționare 
în domeniul tehnicilor de comuni-
care și cercetare documentară; 
-vechime: minim 7 ani de activitate 
într-un post de specialitate definit 
conform Legii  bibliotecilor 
nr.334/2002, art.44, alin.(2), la 
nivelul studiilor superioare, în 
cadrul unei biblioteci publice; 
-experiență în elaborarea de arti-

cole și comunicări care să reflecte 
activitățile și manifestările cultu-
rale. Persoanele interesate care 
îndeplinesc condiţiile necesare 
ocupării postului pot depune 
dosarul de concurs la sediul insti-
tuției din Pitești, strada Victoriei, 
nr.18, la biroul Secretariat/Regis-
tratură, de luni până vineri, în 
perioada 20.09.2016-03.10.2016, 
între orele 9.00-15.00. Data limită 
de depunere a dosarelor de concurs 
este 03.10.2016, ora 15.00. Secreta-
riatul Comisiei de concurs este 
asigurat de către inspector de 
specialitate Voicu Gabriela, 
telefon: 0248.223.030, interior: 114. 
Anunțul conținând informații 
detaliate, precum și bibliografia de 
concurs pot fi regăsite și pe site-ul 
instituției: www.bjarges.ro, secți-
unea Biblioteca -Anunțuri.

l Universitatea „Aurel Vlaicu”, 
din Arad, cu sediul în Arad, Bdul.
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, 
organizează concurs în vederea 
ocupării următoarelor posturi 
contractuale vacante: -1 (un) post 
de Administrator patrimoniu gr.I S 
cod COR236111, pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Departamen-
tului  pentru asigurarea ș i 
îmbunătăţirea calităţii. Condiţii 
specifice: -Studii superioare de 
lungă durată: Studii economice; 
-Vechime în studii superioare: 
minimum 10 ani în activităţi legate 
de managementul calităţii în învă-
ţământul superior; -Cunoștinţe în 
utilizarea mijloacelor informatice și 
a instrumentelor specifice; -Abilităţi 
de prezentare, comunicare, flexibili-
tate în gândire, adaptabilitate. Data 
limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 03.10.2016, ora 16.00. Data 
susţinerii probei scrise: 10.10.2016, 
ora 10.00, la Sediul Universităţii 
„Aurel Vlaicu”, din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77; -1 (un) post de 
Administrator patrimoniu gr.II S 
cod COR236111, pe perioadă nede-
terminată, în cadrul Departamen-
tului de Relaţii Internaţionale 
Programe și Proiecte. Condiţii 
specifice: -Studii superioare de 
lungă durată; -Vechime în studii 
superioare: minim 3 ani; -Constituie 
avantaj experienţa în  coordonare 
proiecte de cercetare. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 
06.10.2016, ora 16.00. Data susţi-
nerii probei scrise: 13.10.2016, ora 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de executare nr. 27981645/2016. Nr. 30028 din 15.09.2016. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 15. 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 04, luna octombrie, anul 2016, ora 10, în localitatea Lehliu 
Gară, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului I.I. Oncea Alexandru Cristian cu domiciliul fiscal în localitatea Lehliu, str. ...x..., nr. ...x..., 
bl. ...x..., sc. ...x..., etaj ...x..., ap. ...x..., jud. Călărași, cod de identificare fiscală 27981645. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit*): Semiremorcă Reisch tip RHKS 35/24AL, 38.143 lei, 20%; Generator electrogen 
180KW-225KVA, 31.635 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 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 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 RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 
beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120; 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 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0242/640356. Data afișării: 15.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de executare nr. 25471593/2016. Nr. 30021 din 15.09.2016. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 15. 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 03, luna octombrie, anul 2016, ora 10, în localitatea Lehliu 
Gară, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Primavera Nicol SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Dor Mărunt, str. ...x..., nr. ...x..., 
bl. ...x..., sc. ...x..., etaj ...x..., ap. ...x..., jud. Călărași, cod de identificare fiscală 25471593. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit*): Autoutilitară Mercedes Benz Spriter 208 CDI, An fabricaţie 2002, cilindree: 
2148 CMC, 18.283 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 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 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 RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 
beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120; 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 - 261 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0242/640356. Data afișării: 15.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. Nr. 11825 din 15.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Septembrie, Ziua 30. În temeiul art. 
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 30, 
luna Septembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, jud. 
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (Licitația a-I-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești nr. 1086, jud. Dâmbovița. - Teren 
extravilan, în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea IL Caragiale, tarlaua 48, parcela 612/79 
punctul Boboci, jud. Dâmbovița, prețul de pornire al licitației este preț de evaluare, respectiv 40000 
lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: SFO Moreni. Sarcini: 
Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul IBAN 
RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului 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. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0245.666100. Data afișării: 
19.09.2016.
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10.00, la Sediul Universităţii „Aurel 
Vlaicu”, din Arad, B-dul.Revoluţiei, 
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţi-
nutul dosarului de concurs, condi-
ţiile generale şi specifice, calendarul 
de desfăşurare a concursurilor, 
bibliografia şi, după caz, tematica se 
publică pe portalele www.posturi.
gov.ro şi pe www.uav.ro. Informaţii 
suplimentare referitoare la concur-
surile de mai sus pot fi solicitate de 
la Serviciul resurse umane-salari-
zare a universităţii, telefon: 
0257.280.702, interior: 4128.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l VÂND gospodărie completă, 
două corpuri casă, anexe, grădină, 
livadă vie, 20.000 m, asfalt, com. 
Vârtoape -Teleorman. Preţ 
13.000E. 0740.835.802.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI  
l STRADA Ştirbei Vodă Berzei 
garsonieră 50 mp bloc terasă izolat 
2014 complet mobilat/utilat 
350Euro. 0721.735.465.

CITAȚII  
l Tulbegian (Tulbenjan) Ion, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Sulina, strada Lascar Catargiu nr 
96 (actuala strada a VI-a), jud 
Tulcea, şi în oraş Sulina, strada 
Nufărului nr 76 (actuala strada a 
VI-a), jud Tulcea, este citat în 
dosarul nr 2127/327/2016, în ziua 
de 27.10.2016, complet C7, ora 
8.30, Judecătoria Tulcea, în cali-
tate pârât, în proces cu Tulbenjan 
Andrei în calitate de reclamant, 
având ca obiect declararea judecă-
torească a morţii.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi Sârbu 
Alexandru Valentin la Tribunalul 
Teleorman, str. Independenţei, nr. 
22, Alexandria,  la data de 
14 .10 .2016  în  dosaru l  nr. 
845/292/2009 având ca obiect 

succesiune recurs reclamantă fiind 
Ţiparu Mariana.

l MASSARWY MOHAMAD 
ANAS, cu ultimul  domiciliu  în  
IAŞI  este chemat  în această  
instanţă, camera S.VII.- etaj IV, în 
ziua de 17.10.2016, Completul D 8 
c.a., ora 9:00, în calitate de Pârât, 
în proces cu UNIVERSITATEA 
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE  
GR. T. POPA  IAŞI  în  calitate  de 
Reclamant, anulare act adminis-
trativ DISJUNGERE  DIN 
DOSARUL NR. 324/99/2016. În 
caz de neprezentare  a părţilor,  
judecata se va face în  lipsa,  dacă 
se solicita  în scris  acest   lucru de  
către una din părţi.

l DNA RITA WEISSMAN 
născută în Dorohoi în 1930 este 
mult rugată să-l contacteze pe 
Benno Rosen la numărul de 
telefon 0049210431224.

DIVERSE  
l SC STRATUM ENERGY LLC 
WILMINGTON  - Sucursala 
Bucureşti, titular al proiec-
tului ”Forajul sondelor 9 şi 14 
Poduri şi careu foraj”  anunţa 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către APM Bacău, că este nece-
sară efectuarea evaluării impac-
tului asupra mediului, fără 
evaluarea adecvată, pentru 
proiectul propus a fi amplasat în 
extravilanul comunei Poduri, 
judeţul Bacău. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Bacău, str. Oituz, 
nr. 23, zilele de luni-joi între orele 
8:00-16:30 şi vineri între orele 
8:00-14:00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: hhtp://
apmbc.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 24.09.2016. 
Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce priveşte 
conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului, la 
sediul APM Bacău, precum şi la 
u r m ă t o a r e a  a d r e s ă  d e 

e-mail: office@apmbc.anpm.ro, în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunţ, până la 
data de 29.09.2016.

l SC Veroniki Ecogrup SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Dâmboviţa: nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nu se supune 
evaluării adecvate, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul “Construire fabrică de 
producţie folie termoformabilă 
din PET şi caserole termoforma-
bile din PET, spaţii birouri, anexe, 
amenajare şi împrejmuire” propus 
a fi realizat în com.Conţeşti, sat 
Bălteni, jud.Dâmboviţa, titular 
SC Veroniki Ecogrup SRL. 
Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Dâmbo-
viţa, din municipiul Târgovişte, 
str.Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul 
Dâmboviţa, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-16.00, 
precum şi la următoarea adresă 
de internet: http://apmdb.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
observaţii/comentarii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

NOTIFICĂRI  
l LEAVIS CONT IPURL – Lichi-
dator judiciar notifica deschiderea 
procedurii simplificate a insol-
ventei privind pe SC GEORIST 
IMPEX SRL, cu sediul în Ploieşti, 
Bd. Republicii nr. 195 A Bl. 17 C 
sc. A et. 8 ap.34 jud. Prahova, 
dosar 4582/105/2016 Tribunalul 
Prahova. Termenul pentru depu-
nerea declaraţii de creanţa 
20.10.2016, întocmire tabel preli-
minar 31.10.2016, soluţionare 
contestaţii şi depunere tabel defini-
tive 25.11.2016, adunarea credito-
rilor 04.11.2016. Relaţii la tel. 
0723880617.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul AGROMEC 
HAGIESTI  SA,  convoacă 
Adunarea Generală a Acţionarilor 

societăţii pentru data de 19 octom-
brie 2016 ora 11.00 la sediul socie-
tăţii din com. Sineşti jud. Ialomiţa, 
cu următoarea ordine de zi:  Apro-
barea unui împrumut de 2.000.000 
lei prin contractarea unui credit de 
această valoare cu LIBRA BANK 
-Suc. Pantelimon, credit necesar 
pentru cumpărarea de teren 
agricol necesar activităţii societăţii;  
Aprobarea garanţiilor ce vor fi 
depuse necesare în vederea  obţi-
n e r i i   c o n t r a c t u l u i  d e 
credit;    Desemnarea persoanei 
împuternicite să îndeplinească 
toate acţiunile şi demersurile nece-
sare şi utile în scopul încheierii şi 
semnării contractului de credit cu 
LIBRA BANK -Suc. Pantelimon  
pentru suma de 2.000.000 lei, a 
contractelor şi celorlale documente 
prin care  se acordă garanţiile 
necesare. În caz de neîndeplinire a 
cvorumului legal, adunarea se  
reprogramează pentru data de 20 
octombrie 2016 ora 11.00. 

LICITAȚII  
l LICHIDATOR CARDUELIS 
CONSULTING IPURL vinde la 
licitaţie publică bunurile ce aparţin 
SC NICOLIN SRL Ploieşti - utilaje 
carmangerie defecte. Licitaţia va 
avea loc in fiecare zi de marţi şi 
miercuri ora 14.00 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, str. Cerceluş, 
nr. 33. Relatii la tel. 0722.634.777.
 
l Directia Silvica Valcea organi-
zeaza licitatie/negociere pentru 
valorificarea pastravului de 
consum, in cantitate de 3 tone, cu 
livrare loco Pastravaria Bradisor, 
com Malaia, Jud Valcea, astfel: 
pentru cantitatea  de 3000 kg, 
pretul minim de pornire la licitatie 
este de 18,5 lei/kg, fara TVA.Lici-
taţia se va desfăşura la sediul Direc-
ţiei Silvice Vâlcea in data de 
29.09.2016, ora 10,00, ofertele 
urmad a fi depuse in plic inchis 
pana in data de 29.09.2016, ora 

9,30.Caietul de sarcini poate fi 
consultat la sediul DS Valcea. 
Pentru detalii sau lamuriri supli-
mentare va puteti adresa DS Valcea  
-0250/735840 sau ing Iosif Adrian 
-0732/620977.

l Lichidator judiciar vinde prin 
licitație publică, conform Regula-
mentului de valorificare nr. 
4267/19.07.2016 aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor 
din data de 25.07.2016, bunurile 
imobile absolut indispensabile 
exploatării, aparţinând  debitoarei 
MOLDOMIN SA, împreună cu 
transferul drepturilor dobândite şi 
obligaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, 
pentru perimetrul Moldova Nouă - 
Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse în Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat la 
adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, 
nr. 74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 29673/ 15.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu 
de bunuri imobile. Licitația - I –a. Anul - 2016, luna - septembrie, ziua - 30. 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 30, luna 09, orele 9.30, anul 2016, în 
localitatea Oltenița, str. Bulevardul Republicii Tronson 1, Bloc Republicii, se vor vinde prin licitație, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Septimiu Sever Design SRL, cu domiciliul 
fiscal în București, B-dul Camil Ressu, nr. 3, bloc 13 a, scara C, etaj 10, ap. 131, sector 3, cod fiscal 
12754504. a) construcție grajd, în suprafață de 372 mp, situată în localitatea Chirnogi, jud. Călărași, 
preț de evaluare/ de pornire al licitației 62620 lei (teren și construcție) (exclusiv TVA*)). b) teren, în 
suprafață de 1010 mp situat în localitatea Chirnogi, județul Călărași preț de evaluare/ de pornire al 
licitației o lei (exclusiv TVA**)). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare este /scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **) cota de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este /scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 
art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 
telefon 0242513166. Data afișării: 15.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date  cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 
6932437/2016. Nr. 30045 din 15.09.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu 
de bunuri imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 15. 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 05, luna octombrie, orele 10, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, 
nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Romtrans Many SRL cu sediul fiscal în localitatea Lehliu Gară, bld. Gării, bl. 4, sc. ...x..., etaj ...x..., ap. 
7, cod de identificare fiscală 6932437. Ansamblu de bunuri imobile compus din: -teren intravilan în 
suprafață de 320 mp, C.F. 21225, nr. cadastral 242, UAT com. Lupșanu și construcție C1 (spațiu 
comercial) în suprafață de 46 mp construită în anul 2008. Dobândit în baza Contract de vânzare 
cumpărare nr. 474 din 20.02.1998, emis de BNP Niculae Tiganila. Total valoare ansamblu de bunuri 
imobile: 31.310 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: ...X...; 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 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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la 
Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); 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 - 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon: 0242/640846, orele: 8.00-16.30. Data afișării: 15.09.2016.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare 
venituri și executare silită persoane fizice. Dosar executare nr. 1849809/2011. Nr. 
1849809/14.09.2016. Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 04.10.2016, orele 11.00, 
în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Ciulianu Mihai cu sediul în loc. Vlad Țepeș, județul Călărași, 
cod fiscal, în dosar de executare nr. 1849809/2011, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - imobil clădire în suprafață utilă de 52 mp cu destinația locuință și teren intravilan 
în suprafață de 1361 mp, ambele situate în localitatea Vlad Țepeș județul Călărași, tarlaua 22, parcela 
1195 și 1196 - Valoare - 43.512 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. 
Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța 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. Potrivit dispozițiilor 
art. 9 alin (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de 15.09.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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0040-364-412631, fax: 0040-364-
412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfăşura în data de 26 
Septembrie 2016, de la ora 10:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.

l DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 
SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar, scoate la vânzare: 
-Autoutilitară BB Furgon marca 
Dacia Logan, an fabricație 2008. 
Prețul de pornire al licitației este 
de 1.350 euro, exclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini este de 1.000 
lei, exclusiv TVA. Participarea la 
licitație este condiționată de: - 

consemnarea în contul  nr. 
RO11BREL0002001080710100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de 
pornire al licitației; -achiziționarea 
până la data şi ora stabilită pentru 
licitație a Caietului de sarcini, ce 
poate fi achitat cu OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse şi Asociații 
SPRL sau în numerar la sediul de 
corespondență al lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Documenția de 

participare la licitație se va depune 
în original la sediul  ales al lichida-
torului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 5, sector 1, până la 
data şi ora stabilită pentru şedința 
de licitație. Prima şedință de lici-
tație a fost fixată la data de 
22.09.2016, ora 14,30 iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitație au 
fost fixate în data de: 29.09.2016, 
06 .10 .2016 ,  13 .10 .2016  ş i 
20.10.2016, ora 14.30. Toate şedin-
țele de licitație se vor desfăşura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 

5, sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

PIERDERI  
l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
– atestat transport marfă – eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Schiopu 
Gheorghe Cristian, din Ocnele 
Mari, județul Vâlcea. Se declară nul.

l Declar pierdute carnet de student şi 
legitimaţie student pe numele Timofte 

Ana-Maria, studentă în cadrul Univer-
sităţii din Bucureşti, Facultatea de 
Administraţie şi Afaceri.

l Pierdut atestate profesionale: 
A.D.R. serie 024957 şi C.P.C. serie 
0257716000, eliberat la 22.03.2014 
de A.R.R., pe numele Mihăilă 
Cristin. Le declar nule.

l Declar pierdută cartelă digitală 
tahografică pe numele Ștefănescu 
G e r a r d  M a r i a n  c u  s e r i a 
00000000005EWH000 eliberat de 
A.R.R., declar nulă.

l S.C. Aqua Soft Plus S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, Șos. N. Titulescu 
nr.12, bl.21A, sc.A, ap.20, sector 1, 
C.U.I. 15767851, J40/12834/25.09.2003, 
declară pierdut Certificat de înregis-
trare seria B nr. 1683274.

COMEMORARE
Au trecut patru ani de 
când soţul meu, Romulus 
Vulpescu, şi fiica noastră, 
Ioana, s-au stins din viaţă. 
Fie-le somnul lin.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 29678. Data 15.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - I -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal 
Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, 
tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 30, luna 09, anul 2016, ora 11.30, în localitatea Oltenița, Bulevardul Republicii, 
Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile proprietate a 
debitorului SC Marcon Grain SRL cu sediul fiscal în localitatea București, RO 591315, dosar de 
executare nr. 1 din 2015: 1. Autoutilitară Volvo FH 12, 46835 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă 
pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ neimpozabil în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria 
Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic 
de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoane 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 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, 
Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon numărul 0242/513166, orele: 8,30 - 
16,30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița. Nr. 29682. Data 15.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Licitația a - II -a. Agenția Națională de Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal 
Municipal Oltenița, cu sediul în Municipiul Oltenița, Județul Călărași, Bulevardul Republicii, Bloc 
Republicii, tronson 1, în temeiul art. 250 din Legea nr 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 30, luna 09, anul 2016, ora 13.30, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile 
proprietate a debitorului SC Mar Total Construct SRL cu sediul fiscal în Municipiul Oltenița, Județul 
Călărași, RO 23500978, dosar de executare nr. 1 din 2015: 1. Autoturism Dacia 1310 1.350 lei. 
Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%/ 
neimpozabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ 
2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași C.U.I 
23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane 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 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, sau la telefon 
numărul 0242/513166, orele: 8,30 - 16,30.
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