
10 VINERI / 10 IULIE  2015

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţi-
oner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de 
sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electri-
cian, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.

SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în 
producţia animală. Dorim seriozitate, responsabi-
litate, fără antecedente penale. 0735.179.940.

Erata. In ediţia din data de 01.07.2015, la anunţul 
Agenţiei Judeţene  pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Vâlcea, se face următoarea rectificare: - în 
loc de „Inspector clasa I, grad profesional prin-
cipal” se va citi: -„Consilier clasa I, grad profesi-
onal principal”.

Consiliul local Drăgușeni, județul Iași, organizează 
în data de 31.07.2015, ora 9.00, concurs pentru 
ocuparea funcției contractual vacante de șef 
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, pe 
perioadă nedeterminată de timp. Relații la telefon 
0232.256620.

Primăria Com. Bâcleș organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de referent, clasa III, grad supe-
rior, compartimentul resurse umane în perioada 
12-14 august 2015. Relaţii suplimentare: tel.: 
0252/375.263.

Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucu-
rești anunţă: Concurs de recrutare organizat în 
data de 03.08.2015, ora 10.00, proba scrisă și în 
data de 06.08.2015, ora 13.00, proba interviului 
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale 
de execuție vacante: -Referent, treapta profesio-
nală debutant- 2 posturi- în cadrul Serviciului 
Tehnic- Achiziţii Publice: studii medii liceale, fina-
lizate cu diploma de bacalaureat. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd. 
Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în perioada 10.07.2015- 
24.07.2015. Condiţiile de participare și bibliografia 
se afișează la sediul instituției. Relaţii suplimentare 
la secretarul comisiei de concurs, doamna Pisal 
Roxana, telefon 021.319.32.61.

Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” București 
anunţă: Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”orga-
nizează concurs pentru ocuparea unui post  vacant 
(pe perioadă nedeterminată) -1 post Secretar Şef. 
Condiţii de participare: -studii superioare; 
-vechimea în specialitatea postului: minim 5 ani. 
Concursul se organizează la sediul Liceului Tehno-
logic „Theodor Pallady”, din Bulevardul Theodor 
Pallady”, nr. 250, sector 3, București. Data concur-
sului: 03.08.2015, ora 09.00- proba scrisă, ora 
12.00- proba practică, 04.08.2015, ora 09.00 –inter-
viul. Depunerea dosarelor se va face în ziua de 
30.07.2015, în intervalul orar 10.00- 14.00 la secre-
tariatul unităţii școlare. Relaţii suplimentare la: 
secretariatul unităţii școlare, telefon: 0213453080 
-persoană de contact Sebe Mignola (telefon: 
0759992896).

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Secţia OG 
I), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 și Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului București nr. 
1709/2014. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 04.08.2015, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 06.08.2015, ora 09.00. 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 24.07.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Secţia OG 
IV- Sala de operaţii), 1 post, pe perioadă determi-
nată de 1 an, conform H.G. nr. 1027/2014 și Dispo-
ziţia Primarului General al Municipiului București 
nr. 1709/2014. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.07.2015, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 30.07.2015, ora 09.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 17.07.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str.Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Secţia OG 
I), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 și Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului București nr. 
1709/2014. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 03.08.2015, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 05.08.2015, ora 09.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 24.07.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: economist (Comp. Contabili-
tate), 1 post, pe perioadă determinată de 1 an, 
conform H.G. nr. 1027/2014 și Dispoziţia Prima-
rului General al Municipiului București nr. 
1709/2014. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 28.07.2015, ora 13.00; 
-Proba interviu în data de 30.07.2015, ora 13.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 17.07.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la 
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de contact: 
Ec. Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în București, str. Calea 
Giulești nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: infirmier (Secţia OG I- Sala 
de nașteri), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 și 
Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
București nr. 1709/2014. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 03.08.2015, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 05.08.2015, ora 
13.00. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs până la data de: 24.07.2015, ora 
14.00, la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și 

Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, str. 
Calea Giulești nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare 
la Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” București, persoană de 
contact :  Ec.  Manolache Elena,  telefon: 
021/303.50.50.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, Institutul 
de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 
anunţă scoaterea la concurs în data de 05 august 
2015, ora 10.00 proba scrisă, a următoarelor 
posturi contractuale vacante: -Compartimentul 
financiar- contabilitate: 1 post de casier. Condiţiile 
specifice prevăzute în fișa postului: Studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minimum 1 an în funcţia de gestionar/ casier; Curs 
specializare profil economic; Cunoștinţe operare 
PC -nivel mediu. -Centrul pentru Testarea Soiu-
rilor Negrești- 1 post de muncitor calificat I. 
Condiţiile specifice prevăzute în fișa postului: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau școală profesională; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 
ani. -Centrul pentru Testarea Soiurilor Rădăuţi- 1 
post de muncitor calificat I. Condiţiile specifice 
prevăzute în fișa postului: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat sau școală profesională; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minimum 3 ani. -Centrul pentru Testarea 
Soiurilor Cogealac- 1 post de muncitor calificat IV. 
Condiţiile specifice prevăzute în fișa postului: 
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau școală profesională; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 
an. Concursul va avea loc la sediul Institutului de 
Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor din 
Bd. Mărăști, nr. 61, sector 1 în data de 05 august 
2015, ora 10.00 -proba scrisă. Dosarele de înscriere 
se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicare. Bibliografia, condiţiile specifice de parti-
cipare precum și actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi publicate pe site-ul ISTIS și afișate 
la sediul ISTIS. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la nr. de tel.: 021/3184380. Centrul de 
Protecţie a Plantelor București scoate la concurs 
următoarele posturi: -2 posturi soferi, fără nivel 
studii, tr. I, post permanent, din cadrul Biroului 
Consultanţă, Prognoză, Logistică, Planificare 
Tratamente Fitosanitare; -1 post îngrijitor, fără 
nivel de studii, post permanent, din cadrul 
Compartimentului Administrativ, Securitate și 
Sănătate în Muncă; -1 post inspector de speciali-
tate, post permanent, nivel de studii S, gr. IA, din 
cadrul Biroului Consultanţă, Prognoză, Logistică, 
Planificare Tratamente Fitosanitare; Tipul 
probelor, locul, data și ora desfășurării acestora: 
Pentru postul de inspector de specialitate se vor 
ţine proba scrisă și proba interviului iar pentru 
postul de șofer și îngrijitor se vor ţine proba prac-
tică și proba interviului. Proba interviului poate fi 
susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi 
admiși la proba scrisă/ practică. 1. Proba scrisă/ 
practică: 3 august 2015, ora 10, la sediul instituţiei 
(Drumul Cooperativei, nr.20, sector 5, București); 
2. Proba interviului poate fi susţinută doar de către 
acei condidaţi declaraţi admiși la proba scrisă/ 
practică, și va avea loc în data de 4 august 2015, la 
ora 10, la sediul instituţiei (Drumul Cooperativei, 
nr.20, sector 5, București); Data limită și ora până 
la care se pot depune dosarele de concurs: 23 iulie 
2015, până la ora 13:30. Datele de contact ale 
persoanei care asigură secretariatul comisiei de 
concurs D-ra. Babescu Elena- Tabita din cadrul 
compartimentului de resurse umane, sau dl. Dima 
Cristian: tel.: 021/413.18.56; fax 021/413.93.42, 
e-mail contact@pmb-cpp.ro.

Spitalul Municipal Dorohoi organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în incinta 
unităţii din str. Bd. Victoriei, nr.75, pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante de: -un 
post de Kinetoterapeut, perioadă nedeterminată; 
-două posturi de asistent medical generalist cu PL, 
perioadă nedeterminată în cadrul secţiei Chirurgie; 
-un post de asistent medical generalist cu PL, peri-
oadă nedeterminată la cabinet Dermatovenerologie 
din Ambulator; -un post de asistent medical PL, 
perioadă nedeterminată în cadrul Lab.Radiologie 
și Imagistică medicală cu studii care atestă compe-
tenţe de Radiologie și Imagistică medicală; -un 
post de brancardier la CPU, perioadă nedetermi-
nată; -un post de îngrijitoare la secţia Neurologie, 
perioadă nedeterminată; -un post de muncitor 
necalificat, perioadă nedeterminată; Conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 03.08.2015, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 06.08.2015, ora 10.00. 
Condiţii specifice necesare în vederea participării 
la concurs pentru posturile  vacante: -diplomă de 
licenţă în specialitate, vechime în specialitate 6 

luni; -diplomă de școală sanitară postliceală; 
-competenţe de Radiologie și Imagistică medicală 
pentru postul de as.medical în cadrul lab.Radio-
logie; -diplomă de absolvire a școlii generale sau 
liceu. Punctajul final se calculează ca medie arit-
metică a punctajelor obţinute la proba scrisă și 
interviu. Anunţul de concurs, bibliografia și tema-
ticile de concurs sunt afișate la avizierul unităţii, pe 
site-ul unităţii, pe site-ul Primăriei, Serv. RUNOS. 
Dosarele se depun la Serv. RUNOS până pe data 
de 27 iulie 2015 inclusiv, ora 13.00. Relaţii se pot 
obţine la tf.: 0733.949.969.

CITAȚII
Numitul Ciumatu Constantin cu domiciliul în 
București, strada Sold. Tunsu Petre, nr. 20, bl. E, 
sc. 2, et. 4, ap. 54, sector 5, este chemat în calitate 
de pârât la Judecătoria sectorului 5 București în 
dosarul nr. 5830/302/2015, camera P01, complet C2 
cameră de consiliu, pe data de 13.08.2015, ora 9,00, 
în proces având ca obiect cerere cu valoare redusă, 
reclamant fiind Întreprindere Individuală Lazăr 
Petrișor. În caz de neprezentare judecata se va 
putea face în lipsă, dacă se solicită în scris de către 
una dintre părţi.

Giurgică Sergiu-Dorinel este chemat la data de 
10.09.2015, ora 8.30, la Judecătoria Iași, în strada 
Anastasie Panu nr. 25, Secţia civilă C02M, în cali-
tate de pârât, în Dosar 1038/245/2015, având ca 
obiect divorţcu minori, exercitarea autorităţii 
părintești, stabilire domiciliu minor, pensie de 
întreţinere, în contradictoriu cu Giurgică Carmen-
Elena.

DIVERSE
Anexa nr. 11 la Metodologie. Anunţ public 
privind decizia etapei de încadrare (titularul 
proiectului). CONPET SA, titular al proiectului 
„DESFIINŢARE CLĂDIRI C21, C23, C24, 
C42, C43, C44 ŞI C45”, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
FĂRĂ evaluare de impact asupra mediului și 
FĂRĂ evaluare adecvată de către APM Călă-
rași, în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului și de evaluare adecvată, 
propus a fi amplasat în comuna Borcea, judeţul 
Călărași, 1. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM Călărași Şoseaua Chiciu, Nr. 2, 
jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-12, precum și la următoarea adresa de 
internet: www.apmcl.anpm.ro. 2. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 16.07.015. 

CONPET S.A. Ploiești, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
Moni to ru l  Of i c ia l  a l  Românie i ,  n r. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 
03.07-09.07.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de documen-
tele care stau la baza întocmirii ofertelor, se 
găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. 1. 
Verificarea, întreţinerea curentă și repararea 
liniilor feroviare industriale ale societăţii 
Conpet SA Ploiești. Director Departament 
Managementul. Achiziţiilor și Investiţiilor Ing. 
Radu Albu. ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII Jr. 
Agripina Tircavu

Judecător ia  Iaș i .  Secţ ia  Civ i lă .  Dosar 
11532/245/2015. Emisa la data de 15.06.2015. 
Somaţie privind uzucapiunea. Art. 1051 alin. 2, 
Cod de procedură civilă. Având în vedere acţiunea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași sub numărul 
de dosar 11532/245/2015, prin care reclamanţii 
Bogatu Misaela și Bogatu Severin, ambii cu domi-
ciliul în Municipiul Iași, str. Hotin nr. 11, judeţul 
Iași, solicită, în baza art. 1049 – art. 1052 Cod 
procedură civilă, să se constate că au dobândit, 
prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 116 
mp situat în intravilanul Mun. Iași, str. Hotin nr. 
11, sector cadastral 31/1, parcela CC1032, 
adresăm, în baza încheierii din data de 15.06.2015, 
pronunţată în dosarul nr. 11532/245/2015, tuturor 
celor interesaţi, prezenta SOMAŢIE de a formula 
opoziţie la cererea reclamantului. În caz contrar, în 
termen de 6 luni de la publicarea și afișarea soma-
ţiei de faţă, se va trece la judearea cererii. Prezenta 
somaţie se va afișa la imobilul în litigiu, la sediul 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice cu 
strigare, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în data de 28.07.2015, ora 
13.00, pentru vânzarea imobilului compus din construcţie în suprafaţă de 146 mp 
şi terenul aferent în suprafaţă de 215 mp, situat în Târgu Jiu, Strada Unirii, nr. 
110.
Preţul de pornire este de 53.410 lei fără TVA.
Data limită de depunere a ofertei este 28.07.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt specificate în Caietul de sarcini. 
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului 
Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de marți la ora 13.00, iar 
depunerea ofertei se face până cel târziu ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205036, fax 0253.211661.

ANUNȚURI
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Judecătoriei Iaşi, la sediul Biroului Teritorial de 
Cadastru şI Publicitate Imobiliară Iaşi şi la sediul 
Primăriei Municipiului Iaşi şi va fi publicată în 
două ziare de largă răspândire, dintre care cel 
puţin unul de circulaţie naţională.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamanţii Bodescu 
Grigore şi Bodescu Cornelia domiciliaţi în comuna 
Salva, Str. Principală nr. 518, jud. Bistriţa Năsăud, 
în dosar nr. 1461/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, 
au solicitat a se constata dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor 
înscrise în cf 25498 nr top 516, 517 Salva, în supra-
faţă de 1318 mp. Aducem la cunoştinţă persoa-
nelor interesate, faptul că au posibilitatea legală de 
a formula opoziţie, în termen de 6 luni de la 
emiterea prezentei, în caz contrat instanţa va trece 
la judecarea cauzei emisă, în baza încheierii din 
data de 06 iulie 2015. 

Somaţie de uzucapiune. Reclamanţii Bora Simi-
on-Ioan şi soţia Bora Octavia domiciliaţi în 
comună Rodna nr. 783, jud. Bistriţa Năsăud nr. 
691/265/2015 al Judecătoriei Năsăud, au solicitat a 
se constată dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilelor înscrise în cf 
3176 nr top 430 Rodna. Aducem la cunoştinţă 
persoanelor interesate, faptul că au posibilitatea 
legală de a formulă opoziţie, în termen de 6 luni de 
la emiterea prezenţei, în caz contrat instanţa va 
trece la judecarea cauzei emisă, în baza încheierii 
din data de 11 iunie 2015. 

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Ernst Mihai 
domiciliat în Baia Mare, Str. Bucovinei nr. 14, ap. 
60, jud. Maramureş, în dosar nr. 2133/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, a solicitat a se constata 
dobândirea dreptului de proprietate prin titlu de 
uzucapiune asupra imobilelor înscrise în cf 206908 
nr top 423/2 şi cf 4484 nr top 423/1, 423/3 Rodna. 
Prin prezenta se aduce la cunoştinţă persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziţie şi a o înainta 
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar în termen de 6 
luni de la publicarea prezenţei, instanţa va trece la 
judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din 
data de 23 iunie 2015.

Reclamanta Popescu Elena, domiciliată în 
Craiova, Str. Ana Ipătescu, nr.26, Jud. Dolj, invocă 
în dosarul 41503/215/2014 al Judecătoriei Craiova, 
dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra 
imobilului teren în suprafaţă de 978mp, situat în 
Comuna Murgaşi, Sat Gaia, Strada Ţăpurineştilor, 
nr.58, Judeţul Dolj. Se somează orice persoană 

interesată să facă opoziţie, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea şi publicarea 
prezentei somaţii se va trece la judecarea cererii.

LICITAȚII
Unitatea Administrativ Teritorială a comunei 
Săcălaz anunţă concesionarea prin licitaţie publică 
cu strigare, teren pentru construcţia de locuinţă 
proprietate personală, situat în localitatea Bereg-
sau-Mare. Licitaţia va avea loc în data de 
30.07.2015, ora 10 la sediul Primăriei Săcălaz. În 
cazul în care, terenurile nu vor fi adjudecate la 
prima licitaţie, aceasta se va relua în fiecare zi de 
miercuri, pe o perioadă de 90 de zile, după care se 
va publica un alt anunţ în presă. Preţul de pornire 
la licitaţie este de 1Euro/mp/am. Odată cu 
înscrierea la licitaţie solicitantul trebuie să achite la 
caseria instituţiei noastre următoarele taxe: 300 lei 
taxa de participare la licitaţie, 30 lei caiet de 
sarcini şi 2% din preţul de pornire, reprezentând 
garanţia de participare la licitaţie. Informaţii tel 
0256 367 101.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare înce-
pând cu data de 15.07.2015 prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară situată în Ploieşti, str. 
Carpenului, nr. 11, jud. Prahova (teren cu supra-
faţă de 949 mp, moară, spaţiu depozitare, anexă, 
cabina poartă) la preţul de evaluare redus cu 10%, 
respectiv 601.557,30 lei fără TVA în rate cu achi-
tarea a min. 30-50% din valoare în avans aparţi-
nând SC Calco Prod SRL, ora 15.30. Persoanele 
interesate vor cumpără caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi înainte de data licita-
ţiei. În cazul neadjudecarii vânzările vor fi reluate 
în zilele de 29.07.2015, 05.08.2015, 26.08.2015, 
respectiv 09.09.2015 şi 23.09.2015 la aceleaşi ore la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare 1 
buc-Skoda Octavia Berlina an de fabricaţie 2004, 3 
buc-Skoda Fabia Break an de fabricaţie 2001 şi 1 
buc-Dacia Double Cab an de fabricaţie 2003 apar-
ţinând SC Foraj Bucureşti SA la preţurile de 
evaluare. Persoanele interesate vor cumpără 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de participare la licitaţie 
cu o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în data de 15.07.2015, ora 15/00. În cazul 
neadjudecarii vânzarea va fi reluată în ziua de 
17.07.2015 respectiv 21.07.2015 la aceeaşi oră  
la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti,  

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 24, luna 07, anul 
2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde prin 
licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Genial Protection 
SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de 
identificare 17813679. Denumirea bunului imobil, descriere sumara, prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Imobil - apartament ultra - central, 
în Alexandria, cu 2 camere - construcție și teren aferent, preț de pornire a licitației (a 
III-a) = 48.900 lei, exclusiv TVA. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor imobile este de 24% neimpozabil în conformitate cu prevederile 
art. 128, alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările 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 de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației achitată în 
contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria 
Mun. Alexandria; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, 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 0247.421168, int. 354.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr. 32194 
din 09.07.2015. Dosare exec. nr. 16E și 58S. Anunț: În temeiul art. 162, alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 05.08.2015, ora 10.00, la 
sediul S.F.M. din localitatea Roșiori de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin 
licitație publică (III) următoarele bunuri mobile și imobile, proprietate a debitorului: 
- SC Evana Agroserv SRL, cu domiciliul fiscal în Roșiori de Vede, județ Teleorman, 
CUI 25495746. Denumirea bunului mobil: - cuptor electric Moretti Forni-T97E = 
12.000 lei (preț fără TVA); - malaxor aluat BRV-IM44DS = 2.050 lei (fără TVA); - 
mașină grisine GR/25 Cheap = 4.500 lei (fără TVA); - friteuză electrică cu o cuvă 
cap. 25 litri STR-1150 = 1.050 lei (preț fără TVA). - SC Stroe Florea SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Roșiori de Vede, str. Cpt. Dumitrescu, nr. 9-11, județ 
Teleorman, CUI 5964031. Denumirea bunului imobil: - teren intravilan cu S = 
1735,62 m2 - un numar de 8 clădiri, după cum urmează: - C1 - depozit cu S1 = 
218,72 mp = 16.750 lei (fără TVA);  -C2 - magazie cu S2 = 96,90 mp = 600 lei (fără 
TVA); - C4 - garaj cu S4 = 89,60 mp = 7.600 lei (fără TVA); - C5 - garaj cu S5 = 
55,43 mp = 4.500 lei (fără TVA); - C6 - depozit cu S6 = 55,82 mp = 1.650 lei (fără 
TVA); - C7 - depozit cu S7 = 233,91 mp = 14.500 lei (fără TVA); - C8 - wc cu S8 = 
3,74 mp = 0; - C9 - cabină poartă cu S9 = 5,88 mp = 0. Valoare clădiri = 45.600 lei 
(preț fără TVA). Valoare teren = 94.700 lei (preț fără TVA). Valoarea totală 
proprietate = 140.300 lei (preț fără TVA). Prețurile reprezintă 50% din valoarea 
inițială, nevalorificate la licitațiile (I și II). Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre acestea organul de executare înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în 
cumpărarea bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de dată licitației, 
cu următoarele documente: - oferta de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, respectiv 10% din prețul de pornire a licitației care se depune la 
Trezoreria Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice, copie după CUI 
eliberat de O.R.C.; pentru persoanele fizice copie după actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante față de bugetul local și 
bugetul general consolidat. Informații la telefon 0247.466521 sau la Serviciul Fiscal 
Municipal Roșiori de Vede.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, 
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 86895/08.07.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din. O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează 
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31, licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 21.07.2015, ora 13.00, 
autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006, preț de pornire 13.575 lei, proprietatea 
debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 21.07.2015, ora 14.30, 
teren sport intravilan 6387 mp și drum acces 477 mp, situate în Comarnic, str. 
Republicii nr.3B, parcela 679, tarlaua 40, preț de pornire 458.318 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Vulturul S.A. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 22.07.2015, ora 
13.00, autoturism Peugeot 307, an fabricație 2006, preț de pornire 6.434 lei și 
autoturism Lada VAZ 2121/40/Niva, an fabricație 2008, preț de pornire licitație 
6.656 lei, proprietatea debitoarei S.C. Agresiv Design S.R.L. – Câmpina, jud. 
Prahova; - în data de 22.07.2015, ora 14.30, teren intravilan categoria fâneață 
1740 mp, situat în Valea Doftanei, sat Teșila, pct. Catunu Rusu -acasă, preț de 
pornire 33.100 lei, proprietatea debitorului Oceanu Daniel Vasile – Valea Doftanei, 
jud. Prahova; - în data de 23.07.2015, ora 13.00, autoturism Land Rover, an 
fabricație 2001, preț de pornire 8.215 lei, proprietatea debitoarei S.C. Fibec Trans 
S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 23.07.2015, ora 14.30, autotractor 
Man, an fabricație 2005, preț de pornire 47.376 lei, proprietatea debitoarei S.C. 
Ahead Max S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 24.07.2015, ora 11.00, 
autoturism Peugeot 207, an fabricație 2008, preț de pornire 9.983 lei, proprietatea 
debitoarei Nistor Mariana Silvia – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 27.07.2015, 
ora 13.00, autoutilitară Man, an fabricație 1997, preț de pornire 16.208 lei, și 
fierăstrău Panglica Wood Mizer, an fabricație 2008, preț de pornire licitație 37.515 
lei, proprietatea debitoarei S.C. Rodivers Service S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova; - 
în data de 27.07.2015, ora 14.30, teren intravilan categoria fâneață 3895 mp, situat 
în Breaza, cartier Podu Vadului, str. Colinei nr. 18, preț de pornire 177.900 lei, 
proprietatea debitoarei S.C. Ennet Grup S.R.L. – Breaza, jud. Prahova;- în data de 
28.07.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria fâneață 674 mp, situat în 
Câmpina, str. Plevnei nr. 55, preț de pornire 77.900 lei; teren intravilan categoria 
arabil 3896 mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela A1009/304/1, preț de 
pornire 32.900 lei; teren intravilan categoria arabil 4204 mp, situat în Bănești, tarla 
24/2, parcela 304, preț de pornire 40.950 lei; teren intravilan categoria arabil 2500 
mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela 1009/500/4/1, preț de pornire 17.800 
lei, proprietatea debitorilor Jarcă Niculaie și Jarcă Mitița - Câmpina, jud. Prahova. 
Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate 
la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia își are domiciliul fiscal debitorul și 
pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare 
și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010, 
0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.
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str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova, tel/fax 0244 519800.

1. Societatea FISE Electrica Serv S.A. -SISE Elec-
trica Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, 
str.Taberei, nr.20, Tel.: +40372.640.398, Fax: 
+40372.640.394, achiziționează „Cleme şi armă-
turi” în cantitățile şi condițiile prevăzute în Docu-
mentația de atribuire. 2.Adresa la care se poate 
solicita Documentația de atribuire: SISE Transil-
vania Nord, Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel.: 
+40372.640.398, Fax: +40372.640.394. Documen-
tația de atribuire se pune la dispoziția operatorilor 
economici, în urma unei solicitări în scris. 3.
Procedura aplicată: Licitație deschisă. 4.Locul de 
livrare a produselor: conform specificațiilor din 
Documentația de atribuire. Natura şi cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: „Cleme şi armă-
turi” în cantitățile prevăzute în Documentația de 
atribuire. 5.Termenul de livrare al produselor: 
maxim 20 zile de la semnarea contractului de 
furnizare. 6.Data limită de primire a ofertelor: 
23.07.2015, ora 9.00. Data deschiderii ofertelor: 
23.07.2015, ora 9.30. 7.Adresa la care se depun 
ofertele: sediul SISE Transilvania Nord, Cluj 
Napoca, str.Taberei, nr.20, secretariat general. 8. 
Limba de redactare a ofertelor: limba română. 
9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la 
data deschiderii ofertelor. 10. Criteriul de atribuire 
a contractului: „prețul cel mai scăzut”.

Primăria Comunei Bogdan-Vodă, prin Ocolul 
Silvic Alpină Borşa organizează licitaţie vânzare 
material lemnos pe picior la sediul acesteia, pe 
dată de 30.07.2015, ora 10.00. Licitaţia va fi 
publică cu strigare. Cantitatea scoasă la licitaţie 
este de aprox. 1600 m.c. masă lemnoasă pe picior, 
provenită din produse accidentale. Pentru partici-
parea la licitaţie, operatorii economici vor depune 
documentaţia necesară, conform. Regulamentului 
de vânzare al materialului lemnos şi al caietului de 
sarcini, care se procura de la O.S. Alpina Borşa 
R.A. Înscrierile se vor face până la data de 
27.07.2015 ora 13.00 la sediul O.S. Alpina Borşa 
R.A. Preselecţia va avea loc în data de 27.07.2015, 
ora 15.00 la sediul Primăriei Bogdan-Vodă. Ofer-
tele se vor depune la sediul Primăriei Bogdan-Vodă 
până cel mai târziu în data de 29.07.2015 orele 
16,00. Alte detalii se pot obţine de la: - Primăria 
Bogdan-Vodă tel./fax - 0262/335101 - Ocolul Silvic 
Alpina Borşa tel./fax - 0262/343255.

Consiliul Local al Comunei Ciorani, județul 
Prahova, cu sediul în comuna Ciorani, satul 
Cioranii de Jos, nr.1287 bis, județul Prahova, tel./
fax: 0244.462.025, email: administrator@primaria-
ciorani.ro, cod fiscal: 2845648, organizează la 
sediul său din Comuna Ciorani, sat Cioranii de 
Jos, nr.1287 bis, județul Prahova, negociere directă 
în vederea concesionării a două încăperi în supra-
față totală de 39,91m.p. aflate la sediul Consiliului 
Local -anexa Cioranii de Sus, județul Prahova, în 
vederea deschiderii unui cabinet stomatologic, la 
data de 23.07.2015, ora 10.00. Documentația poate 
fi procurată de la Registratura Primăriei Ciorani la 
prețul de 100Lei, achitată la casieria Primăriei 
Comunei Ciorani. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.07.2015, ora 16.00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 22.07.2015, ora 16.00, la 
sediul Primăriei comunei Ciorani, un exemplar. 
Soluționarea litigiilor se realizează conform preve-
derilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004 actualizată de către secția de conten-
cios administrativ a Tribunalului Prahova, din 
Ploieşti, str.Piața Victoriei, nr.10, tel./fax: 
0244.529.107, email: tr.ph-contencios@just. Relații 
la telefon: 0244.462.025.

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA prin 
Direcţia Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. 
Asachi nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-244631, 
organizează la sediul său în data de 12.08.2015, ora 
10:00, licitaţie publică cu strigare în vederea 
vânzării Atelierului de împletituri Paşcani, compus 
din clădiri în suprafaţă totală de 2167,25 mp. 
Obiectivul este situat pe str. Morilor, nr. 4 din mun. 
Paşcani, jud. Iaşi, pe un teren forestier în suprafaţă 
de 12694 mp, aflat în proprietate publică a statului. 
Terenul nu face obiectul vânzării, urmând a fi 
concesionat conform Ordinului nr. 367/2010 al 
ministrului mediului şi pădurilor. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 475200 lei fără TVA, garanţia de 
participare este în cuantum de 23760,00 lei, iar 
taxa de participare de 100 lei, cu TVA inclus. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpă-
rători vor depune la secretariatul direcţiei silvice, 
până la data de 07.08.2015, ora 1000, următoarele 
documente: a) dovada privind depunerea garanţiei 
de participare; b) împuternicirea acordată 
persoanei care reprezintă investitorul la negociere, 
dacă este cazul; c) rapoarte de activitate sau situ-
aţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar; d) 
documentele care certifica identitatea şi calitatea 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar 
executare: 1928737. Anunțul privind vânzarea de bunuri imobile. Anul 2015 Luna iulie Ziua 08. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărăși, 
Compartimentul Executare Silită Contribuabili Mijlocii, în temeiul art. 162, alin. (1) din O.G.. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura 
Fiscala, cu completările și modificările ulterioare, va face cunoscut că în ziua de 23.07.2015, ora 11.00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Călărași, strada Eroilor, nr. 6-8, Jud. Călărași se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Zahăr SA Călărași, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, Str. Varianta Nord nr. 4, jud. Călărași, 
cod de inregistrare fiscală 1928737. Carte Funciară nr. 27260: Nr. crt. Denumire, Suprafața mp, Preț raport de evaluare fără TVA: 1. 
Câmpuri de namol, 2514 mp, 8629 lei; 2. Basculă + platformă baculă, 53 mp, 2966 lei; 3. Casă poarta 2, 14 mp, 1482 lei; 4. Magazie 
zahar, 2519 mp, 203497 lei; 5. Stație pompe SP 2, 21 mp, 322 lei; 6. Decantor primar, 219 mp,, 752 lei; 7. Decantor primar, 217 mp, 
745 lei; 8. Stație pompe SP6, 21 mp, 322 lei; 9. Bazin aerare, 2373 mp, 8145 lei; 10. Clădire post transformare PT4, 67 mp, 21268 lei; 
11. Depozit reactivi, 43 mp, 463 lei; 12. Stație pompe SP4, 37 mp, 284 lei; 13. Construcție stație suflante, 17 mp, 522 lei; 14. 
Concentrator namol, 79 mp, 1211 lei; 15. Stație pompare SP1, 22 mp, 675 lei; 16. Decantor 012, 122 mp, 4188 lei; 17. Decantor 012, 
123 mp, 4222 lei; 18. Stație pompe SP1, 19 mp, 582 lei; 19. Bazin omogenizare, 2751 mp, 4720 lei; 20. Bazin retenție, 866 mp, 7432 
lei; 21. Stație pompe, 43 mp, 1318 lei; 22. Stație pompe, 23 mp, 705 lei; 23. Stație epurare ape, 80 mp, 2453 lei; 24. Platformă 
spălare vagoane, 286 mp, 3028 lei; 25. Platformă utilaje, 5 mp, 93 lei; 26. Platformă borhot umed, 2627 mp, 6074 lei; 27. Bandă 
transportoare, 267 mp, 2143 lei; 28. Stație apă recirc, 159 mp, 2424 lei; 29. Bazin, 250 mp, 2575 lei; 30. Clădire post trafo, 60 mp, 
9523 lei; 31. Bazin + stație pompare, 52 mp, 1785 lei; 32. Decantor, 1081 mp, 1854 lei; 33. Denisipator, 187 mp, 3210 lei; 34. Suport 
bandă transportoare, 408 mp, 3274 lei; 35. Construcție preparare lapte var, 960 mp, 25907 lei; 36. Clădire post transformare, 13 mp, 
2064 lei; 37. Amenajare platformă depozit zahăr brut, 1697 mp, 68260 lei; 38. Fundație utilaje, 51 mp, 833 lei; 39. Casă pompe 
melasă, 59 mp, 2384 lei; 40. Suport bandă transportoare, 77 mp, 618 lei; 41. Magazie, 124 mp, 5009 lei; 42. Clădire post 
transformare, 157 mp, 24919 lei; 43. Baracă metalică, 30 mp, 1464 lei; 44 Corp principal fabricație, 5241 mp, 965342 lei; 45. Clădire 
PT post transformare, 299 mp, 47456 lei; 46. Corp administrativ P+3E, 724 mp, 98152 lei; 47. Stație, 76 mp, 610 lei; 48. Stație, 127 
mp, 1948 lei; 49. Clădire PT 5 post transformare, 14 mp, 1482 lei; 50. Basculă + platformă basculă, 102 mp, 7137 lei; 51. 
Amplasament basculă auto și amplasament rampa auto + basculator, 817 mp, 17148 lei; 52. Platformă auto, 63 mp, 3496 lei; 53. 
Siloz + platformă sfeclă, 3789 mp, 14499 lei; 54. Laborator, 190 mp, 12280 lei; 55. Baracă metalică, 68 mp, 1107 lei; 56. Magazie, 95 
mp, 3495 lei; 57. Magazie, 14 mp, 859 lei; 58. Șopron, 29 mp, 186 lei; 59. WC, 16 mp, 305 lei; 60. Decantor, 511 mp, 1754 lei; 61. 
Basculă rutieră 50 to, 114 mp, 2811 lei; 62. Basculă rutieră 50 to (poarta 3), 113 mp, 2786 lei; 63 Clădire formație PSI, 2239 mp, 
9044 lei; 64. Construcție Centrală termică, 754 mp, 285730 lei; 65. Adăpost stație gaz, 149 mp, 2508 lei; 66. Bazin apă industrială, 
2414 mp, 24858 lei; 67. Clădire stație pompe apă industrială, 102 mp, 4317 lei; 68. Clădire td1, 101 mp, 10687 lei; 69. Depozit 
reactivi, 35 mp, 2262 lei; 70. Fundație turnuri de răcire, 180 mp, 11633 lei; 71. Stație pompare, 129 mp, 4169 lei; 72. Construcție 
laborator, 280 l mp, 18096 lei; 73. Cabină poartă, 22 mp, 2328 lei; 74. Teren intravilan, 121639 mp, 3471836 lei. Total:  5474665 lei. 
Carte Funciaraă nr. 27261: Denumire, Suprafața mp, Preț raport de evaluare fără TVA: 1. Câmpuri de nămol, 61581 mp, 105683 lei; 
2. Teren intravilan, 99403 mp, 2837171 lei. Total:  2942854 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețul de începere a licitației este prețul din 
raportul de evaluare, care se găsește la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice - Colectare Contribuabili Mijlocii Călărași și 
la SC Zahar SA Călărași. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare, următoarele documente: oferta de cumpărare, 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 - copia 
certificatului 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 identititate, 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. 173-174 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 O.G. 92/2003, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Colectare 
Contribuabili Mijlocii Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 sau la telefon numărul 0242.314350, interior 142. Prezentul anunț de vânzare va fi 
afișat în locurile prevăzute de dispozițiile art. 162, alin. 2 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
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investitorului: - pentru persoanele juridice romane: 
(i) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat 
de oficiul registrului comerţului, de pe actul consti-
tutiv, actele adiţionale relevante şi de pe certificatul 
de înregistrare fiscală; (ii) dovada privind achitarea 
obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, prin 
prezentarea unui certificat de atestare fiscală 
eliberat de organul fiscal competent; (iii) declaraţie 
pe propria răspundere ca nu se afla în reorganizare 
judiciară sau în faliment; - pentru persoanele juri-
dice străine: (i) actul de înmatriculare a societăţii 
comerciale străine; (ii) declaraţie pe propria 
răspundere ca nu se afla în reorganizare judiciară 
sau în faliment; - pentru comercianţi, persoane 
fizice sau asociaţii familiale: copie de pe actul de 
identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare elibe-
rata de autoritatea competenta sau de pe actul legal 
de constituire, după caz, precum şi de pe certifi-
catul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal 
competent; - pentru persoanele fizice romane: copie 
de pe actul de identitate şi certificatul de cazier 
judiciar care sa ateste ca nu au fost condamnate 
penal, cu excepţia condamnărilor pentru infrac-
ţiuni rutiere; - pentru persoanele fizice străine: 
copie de pe paşaport şi certificatul de cazier sau un 
document similar, care sa ateste ca nu au fost 
condamnate pentru săvârşirea unor infracţiuni 
similare celor prevăzute pentru persoanele fizice 
romane; Copiile vor fi certificate cu originalul. 
Documentaţia de licitaţie se poate procura de la 
sediul Direcţiei Silvice Iaşi. Costul acesteia este de 
100 de lei pe obiectiv, cu TVA inclus.

Consiliul Local Breaza organizează: I. Valorifi-
carea masei lemnoase afectată de intemperii în 
Pct. Frăsinet - Oradia constând în 364 arbori 
având un volum net (exclusiv coajă) de 111 mc. 
Preţ pornire 41,96 lei/mc. Garanţie de participare 
233 lei. Termen depunere documente de calificare: 
27.07.2015, ora 10:00, la Registratură Primăriei. 
Desfăşurarea licitaţiei 30.07.2015, ora 10:00, la 
sediul Primăriei, Sala de Consiliu. Condiţiile de 
participare se regăsesc în Caietul de Sarcini care se 
poate procura contra sumei de 25 lei de la sediul 
Primăriei Breaza, zilnic între orele 8:00 – 16:00. 
Taxa de participare 50 lei. II. Închirierea prin lici-
taţie publică cu strigare a 229 mp teren situat în 
Breaza, str. Ocinei, f.n., Valea Târsei. Durata închi-
rierii 5 ani. Preţul minim 150 lei/luna pentru 
întreagă suprafaţă. Caietul de sarcini se poate 
procura de la sediul Primăriei pentru 25 lei. Taxa 
de participare 50 lei. Garanţia de participare 500 
lei. III. Închirierea a 1 (unui) amplasament în 
suprafaţă de 2x2 mp, în oraşul Breaza, str. Repu-
blicii, nr. 58-49 pentru amplasare banner publicitar 
(H.C.L. 25/26.02.2015). Preţ pornire cf. (H.C.L. 
25/26.02.2015) 48,90 lei/mp/luna. Durata 3 ani. 
Termen depunere documente prevăzute în Caietul 
de Sarcini: 28.07.2015, ora 10:00. Desfăşurarea 
licitaţiei: 28.07.2015, ora 10:30. Caietul de sarcini = 
25 lei. Taxa de participare = 50 lei. Garanţia de 
participare = 500 lei. Condiţiile de participare se 
regăsesc în Caietul de Sarcini care se poate 
procura de la sediul Primăriei Breaza.

Municipiul Ploiesti - S.P.F.L. Ploiesti - anunta: În 
temeiul art.162 din O.G. nr.92/2003, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se face cunoscut că 
în data de 22.07.2015, ora 11.00, în România, 
judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Indepen-

dentei, nr.16, va vinde prin licitatie urmatorul bun 
imobil, proprietatea debitorului Institutul National 
De Cercetare-Dezvoltare Pentru Utilaj Petroli-
er-IPCUP Ploiesti cu domiciliul fiscal/sediul în 
România, judeţul Prahova, municipiul/oraşul/
comuna Ploiesti, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 1, 
CUI-3193984, format din: teren intravilan, in 
suprafata de 196 mp, situat in mun. Ploiesti, P-ta 1 
Decembrie 1918, nr.1, detinut in baza CONTRAC-
TULUI DE DONATIE, nr.6573/06.07.1984, 
terenul nu este inscris in evidentele de carte 
funciara a localitatii Ploiesti, preţ de evaluare/de 
pornire al licitaţiei 120600 lei diminuat cu 25% 
pentru a doua licitaţie conform art.162, alin (8) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, 90450 lei la care 
se adauga TVA 24%. Bunul imobil mai sus menţi-
onate sunt grevate de următoarele sarcini: seches-
trele pentru bunuri imobile nr. 46775/15.05.2012 si 
nr. 68863/27.06.2014   emise de SPFL Ploiesti. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Toti cei interesati in cumparea 
bunurilor sunt invitati sa se prezinte la data stabi-
lita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop, iar 
pana la acel termen sa depuna documentele de 
participare la licitatie pana la data de 21.07.2015, 
ora 16.30 inclusiv.Caietul de sarcini poate fi achizi-
tionat de la Serviciul Urmarire Si Incasare Creante 
Bugetare al creditorului cu sediul in localitatea 
Ploiesti, str. Sos. Vestului,(fosta scoala de soferi), 
nr.19, et.2, cam.1. Pentru informaţii suplimentare, 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul tel: 0244-291049, int. 107, fax: 0244-
582919.

Municipiul Ploiesti – S.P.F.L. Ploiesti - anunta: În 
temeiul art.162 din O.G. nr.92/2003, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se face cunoscut că 
în data de 22.07.2015, ora 12.00, în România, 
judeţul Prahova,municipiul Ploiesti, str. Indepen-
dentei, nr.16, va vinde prin licitatie urmatorul bun 
imobil, proprietatea debitorului SC Tatusi 
Company SRL cu domiciliul fiscal/sediul în 
România, judeţul Prahova, municipiul Ploiesti, str. 
Pompelor, nr. 2-4, CUI-18647086, format din: 
apartament, compus din 2 camere de locuit si 
dependinte, cu suprafata utila de 38.83 mp, 
impreuna cu cota indiviza de 2,44% din partile si 
dependintele comune ale imobilului si dreptul de 
folosinta asupra terenului aferent, in suprafata 
indiviza de 11.16 mp, situat in Ploiesti, str. Sabi-
nelor, nr.1, bl.18A, sc. A, ap.1, detinut in baza CVC 
nr.5758/16.08.2007, emis de BNP Tudose Maria Si 
Tudose Ioana-Adriana inscris in CF nr.1611/I 
(e:1611/I) avand numar cadastral provizoriu 
nr.2331/18A;A;1, preţ de evaluare/de pornire al 
licitaţiei 101387 lei diminuat cu 25% pentru a doua 
licitaţie conform art.162, alin (8) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, 76041 lei la care se adauga 
TVA 24%. Bunul imobil mai sus menţionate sunt 
grevate de următoarele sarcini:- Contract de 
ipoteca nr. 5759/16.08.2007, emis de BNP Tudose 
Maria Si Tudose Ioana-Adriana, drept de ipoteca, 
rang I, in favoarea Bancpost SA. - sechestrul 
pentru bunuri imobile nr.29603/22.03.2011 emis 

SPFL Ploiesti - sechestrul pentru bunuri imobile 
nr.104144/04.05.2012 emis AFP a Municipiului 
Ploiesti; - sechestrul pentru bunuri imobile 
nr.16378/16.02.2012 emis SPFL Ploiesti; - seches-
trul pentru bunuri imobile nr.73210/09.07.2014 
emis SPFL Ploiesti. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Toti cei interesati in 
cumparea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la 
data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in 
acest scop, iar pana la acel termen sa depuna docu-
mentele de participare la licitatie pana la data de 
21.07.2015, ora 16.30 inclusiv.Caietul de sarcini 
poate fi achizitionat de la Serviciul Urmarire Si 
Incasare Creante Bugetare al creditorului cu sediul 
in localitatea Ploiesti, str. Sos. Vestului,(fosta 
scoala de soferi), nr.19, et.2, cam. 1. Pentru infor-
maţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul tel: 0244-291049, int. 
107, fax: 0244-582919.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta 
Turist SRL, anunţă vânzarea prin licitatie publică, 
în condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, a 
bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1. imobil 
situat in intravilanul orasului Baile Olanesti, str. 
Bailor nr. 30 (fost nr.27), jud.Valcea, avand nr. 
cadastral 479, inscris in C.F. nr. 35085 provenita 
din conversia de pe hartie a C.F. NR.337, format 
din teren curti constructii in suprafata de 499,01 
mp si temelie -fundatie pentru locuinta, in supra-
fata de 72 mp; 2. imobilul situat in intravilanul 
orasului Baile Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost 
nr.21A), jud.Valcea, avand nr. Cadastral 823, 
inscris in C.F. nr. 35016 provenita din conversia de 
pe hartie a C.F. nr. 66, in suprafata de 1.059 mp, 
format din hotel avand regim de inaltime 
D+P+3E+M, in suprafata construita la sol de 
179,28 mp, in suprafata desfasurata de 847,01 mp 
si in suprafata utila de 724,98 mp; Bunurile se 
vand numai impreuna, pretul de pornire al licita-
tiei fiind de 313.890  Euro, fara TVA, platibil in lei 
la cursul BNR din ziua licitatiei.
Sedinţele de licitaţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. Ferdi-
nand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, în zilele de 
07.07.2015, 21.07.2015 si 04.08.2015 ora 14:00. 
Relaţii suplimentare privind imobilele scoase la 
vânzare, caietul de sarcini si condiţiile de partici-
pare la licitaţie  se pot obţine la sediul lichidato-
rului sau la telefon/ fax 0350414880; 0743050727, 
0742307351.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marfă 
eliberat pe numele Dragomir Marius Mihăiţă. Îl 
declară  nul.

Pierdut Certificat Profesional CPI marfă valabil 
08.05.2014-07.05.2019 pe numele Bahrii Sergiu 
Cătălin. Îl declar nul.

Mardari Veaceslav, domiciliat în sat (comuna) 
Gorban, Jud. Iaşi, pierdut certificat dobândire 
cetățenie română. Se declară nul.

METEO
Temperaturi în scădere şi în regi-
unile sudice și estice, unde, mai 
ales pe parcursul zilei, cerul 
va avea înnorări tem- 
porar accentuate și pe 
arii restrânse se vor 
sem   nala averse și descăr-
cări electrice. Izolat vor fi 
condiții de grindină. În restul 
teritoriului cerul va fi va  riabil, 
iar ploi de scurtă durată se vor 
semnala doar izolat, la munte. 
Vântul va sufla slab și moderat, cu inten-
sificări locale în cursul zilei. 

Cer variabil şi ploi locale

 Soarele răsare: 05:41
 Soarele apune: 21:01

Azi
5/32 0C
În sud și în sud-est local se vor 
semnala averse, descărcări elec-
trice, izolat condiții de grindină.

Sâmbătă
6/33 0C
Vântul va sufla slab și moderat, 
cu unele intensificări în nord-
estul teritoriului și la munte.

Duminică
12/330C
Vreme frumoasă cu înnorări 
în regiunile nord-vestice, unde 
izolat sunt posibile ploi slabe.

Presiunea atmosferică: 
743 mmHg

Viteza și direcția 
vântului: 1,3 m/s

➚

În Capitală, la prânz

Dobrogea Grup S.A., cu sediul în 
Constanţa, str. Celulozei, nr.1, înmatri-
culată sub nr. J13/551/1991, având CIF 
RO1869819, societate aflată în reorga-
nizare judiciară, anunţă vânzarea 
directă, în condiţiile disp.art.118 alin. 
1-4 din Legea nr. 85/2006 republicată, a 
următoarelor bunuri:  Imobil situat în 
Constanţa, str. Theodor Burada, nr. 10, 
compus din trei magazii, cabină poartă 
şi grup sanitar, fara teren, identificat 
cu nr. cadastral 14321 şi înscris în 
cartea funciară nr.205903 a localităţii 
Constanţa, la preţul de 80.000 euro, 
exclusiv TVA, către cumpărătorul 
Magic Construct Industry S.R.L. 
Constanţa. 
Pasul de supraofertare este de 10%din 
preţul de vânzare  iar data până la care 
se primesc supraoferte este  20.07.2015. 




