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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEX-
CAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.

SC D TRANS RO SRL cu sediul în oraş 
Tălmaciu, str. Mihai Viteazu bl.16 Ap.1, jud. 
Sibiu, telefon 0269.550.181, fax 0269.550.131, 
înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1257/ 
2007, având CUI RO 22159300, CAEN -4941 
-Transporturi rutiere de mărfuri, angajăm 
şofer autocamion/maşină de mare tonaj - cod 
COR 833201. Cunoasterea limbilor străine: 
engleza sau germana, constituie un avantaj. 
CV-urile se vor trimite pe adresa de e-mail: 
d.transro@yahoo.com sau se vor depune la 
sediul societăţii până la data de 11 august 
2015 ora 17.00.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi, 
cu sediul în Drobeta Turnu Severin, b.dul 
Carol I, nr. 3, organizează concurs în data de 
07.09.2015,  ora 10 (proba scrisă)  ş i 
10.09.2015, ora 10 (interviul), pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă 
de inspector de muncă, clasa I, grad profesi-
onal superior, din cadrul Compartimentului 
Control Securitate şi Sănătate în Muncă. Alte 
relaţii privind condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia pot fi solicitate la tel. 
0252/314907, 0252/313772” sau la comp. 
Resurse Umane.

R ec t i f i ca re :  La  Ju rn a lu l  Naț ion a l 
nr.6720/16.07.2015 la secțiunea Anunțuri, la 
Anunțul de concurs al Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale se face urmă-
toarea rectificare: În loc de: „Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data de 
11.08.2015, ora 10.00, la sediul A.F.I.R., din 

str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti” 
Se va citi: „Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 11.08.2015, ora 10.00, la 
sediul U.S.A.M.V. din bdul Mărăşti, nr. 59, 
sector 1, Bucureşti la Facultatea de Manage-
ment, Inginerie Economică în Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Corpul P, Amfiteatrul 21 
si Amfiteatrul 43.”

Rectificare: La Jurnalul Național nr. 
6721/17.07.2015 la secțiunea Anunțuri, la 
Anunțul de concurs al Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale se face urmă-
toarea rectificare: În loc de: „Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data de 
13.08.2015, ora 10.00, la sediul A.F.I.R., din 
str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti” 
Se va citi: „Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 13.08.2015, ora 10.00, la 
sediul U.S.A.M.V. din bdul Mărăşti, nr. 59, 
sector 1, Bucureşti la Facultatea de Manage-
ment, Inginerie Economică în Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Corpul P, Amfiteatrul 
21.”

Rectificare: La Jurnalul Național nr. 
6722/20.07.2015 la secțiunea Anunțuri, la 
Anunțul de concurs al Agenției pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale se face urmă-
toarea rectificare: În loc de: „Proba scrisă a 
concursului se va desfăşura în data de 
14.08.2015, ora 10.00, la sediul A.F.I.R., din 
str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti” 
Se va citi: „Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 14.08.2015, ora 10.00, la 
sediul U.S.A.M.V. din bdul Mărăşti, nr. 59, 
sector 1, Bucureşti la Facultatea de Manage-
ment, Inginerie Economică în Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, Corpul P, Amfiteatrul 
21.”

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Transport Inter SRL (licitația I-a). În temeiul 
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 25, luna August, 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 
se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Transport Inter SRL, CUI 15965174, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Negru Vodă, 
Nr. 95, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Autoutilitară Renault, S.Ș. 
VF622GVA000138766, GR 04 JFU, an fabricație 2004, motorină, cutie viteză defectă, 
putere motor 410 CP, aparatura de bord în stare satisfăcătoare, 24900 lei, 24%; 
Autoutilitară Daf, S.Ș. XLRTE85MC0E781668, GR 04 KXW, an fabricație 2007, 
motorină, putere motor 410 CP, aparatura de bord în stare de funcționare, 54700 lei, 
24%; Autoutilitară Renault, S.Ș. VF617GKA000001368, GR 04 JNC, an fabricație 
2006, motorină, putere motor 460 CP, aparatura de bord în stare de funcționare, la 
data inspecției se afla în atelierul mecanic pentru montat faruri și acumulatori, 51800 
lei, 24%. Total: 131400 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri 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 nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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 0246.212.830, interior 415.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11641. Nr. 
98038 din 05.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna 08 ziua 24. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24, luna 08, orele 10:00, anul 2015, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație nr. 1, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Water Sewage Technology 
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Magrini, nr. 8A1, bl. -, sc. ..., 
etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscală 28252342: a) clădire locuință tip duplex, P 
M, construită din BCA, acoperită cu tablă Lindab, având la parter o cameră de zi, o 
bucătărie, o baie, o cameră pentru centrală termică, un hol și casa scării, iar la 
mansardă: 3 dormitoare, o baie, o terasă, un hol și casa scării, în suprafață 
construită la sol de 84 mp și suprafață desfășurată de 166 mp, situată în localitatea 
Târgoviște, str. Magrini, nr. 8A1, preț de evaluare/ de pornire al licitației 350.619 lei 
(exclusiv TVA *); b) teren curți construcții în suprafață de 210 mp, situat în 
localitatea Târgoviște, str. Magrini nr. 8A1, preț de evaluare/ de pornire al licitației 
117.469 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor imobile este .../ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și 
pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile 
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: -. 
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 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, int. 341, 
persoană de contact: Paraschiv Razvan. Data afișării: 10.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB 102467/06.08.2015. În conformitate cu 
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
20.08.2015, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație 
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului: 1. Teren arabil în suprafață de 10.050 mp, situat în 
extravilanul comunei Cocorăștii Colț, tarlaua 89, parcela 636/34, județul Prahova, 
intabulat. - preț pornire – 20.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1.000 
de lei. 2. Teren în suprafață de 2116 mp, reprezentând cota indiviză de 1/4 din teren 
în suprafață totală măsurată de 8464 m.p., situat în extravilanul com. Gherghița, sat 
Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53, Parcela nr. 679, 681, 680/1, 678, 678/1 - 
categoria de folosință arabil și Parcela nr. 684/1 - categoria de folosință drum de 
exploatare, intabulat. - preț pornire – 2.430 lei (nu se include T.V.A.). Pasul de 
licitație este de 200 de lei. 3. Teren în suprafață de 12.756 m.p., reprezentând cota 
indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurată de 51.023 m.p., situat în 
extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53, Parcela nr. 
688/6 și nr. 675 - categoria de folosință arabil și Parcela nr. 674/1 - categoria de 
folosință livadă, intabulat. - preț pornire – 15.000 lei (nu se include T.V.A.). Pasul de 
licitație este de 1000 de lei. 4. Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat în comuna 
Boldești - Gradiștea, Tarla 24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova 
compus din Conac în stadiul de ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 
37.52 m.p., anexă ( magazie) cu S.C. de 23.52 m.p. și terenul aferent în suprafață 
măsurată de 9578.m.p. (din acte 10875 m.p.), intabulat. - preț pornire – 26.000 lei 
(inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1500 de lei. 5. Teren extravilan în suprafață 
de 600 m.p., categoria de folosință pădure, situat în comuna Secăria, jud. Prahova, 
Tarlaua 320/40 PD, intabulat. - preț pornire – 1.500 lei (nu se include T.V.A.). Pasul 
de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 
731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de 
valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei 
interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire a licitației 
în contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 
înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute 
la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată pâna pe data de 18.08.2015, orele 
16.00. Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la telefon 
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.
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Academia de Studii Economice din Bucureşti 
organizează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual de expert formator în cadrul 
proiectului „Resurse umane pentru o creştere 
inteligentă şi inclusivă în sectorul servicii-
lor”contract POSDRU 125/5.1/S/135301 pe 
perioada determinată 07.09.2015- 30.09.2015 
cu posibilitatea prelungirii până la sfârşitul 
anului: Expert formator: 1 post studii superi-
oare, licenţa, domeniul studiilor drept/ ştiinţe 
juridice, atestat C.N.F.P.A./A.N.C. pentru 
ocupaţia de formator, obţinut de minim 4 
ani, vechime în muncă min. 10 ani. Locul de 
desfăşurare a concursului sala 0105, data: 
25.08.2015, ora: 10:00. Data limită de depu-
nere a dosarelor de concurs: 17.08.2015. Date 
contact Tel. 0213191900/215,125. Informaţii 
suplimentare găsiţi pe site–ul: http://info-
somer.ro.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, 
în temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la concurs 
următoarele posturi contractuale vacante de: 
Referent 1A -vechime în muncă minim 6 ani, 
studii medii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Referent II -vechime în muncă 
minim 5 ani, studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat. Data limită depu-
nere dosare: 24.08.2015, orele 16:30, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. Concursul începe 
în: 07.09.2015, orele 09:00 –proba scrisă şi se 
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş Braga-
diru, judeţul Ilfov. Anunţul, bibliografia şi 
tematica de concurs se află afişate la avizierul 
unităţii şi pe site-ul unităţii. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Oraş Bragadiru sau la telefon 021/4480795, 
interior 113. Persoana de contact: Andone 
Cristian -Anton.

Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploieşti anunţă. În conformitate cu prevede-
rile HG nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare Administraţia Servi-
ciilor Sociale Comunitare Ploieşti, cu sediul 
în str.Gh.Gr.Cantacuzino, nr.46, organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant de 
„şef serviciu cabinete medicale şcolare 
stomatologie” – 1 post. Concursul se va 
desfăşura la sediul din stradă Poştei, nr.6, 
după cum urmează: - proba scrisă va avea loc 
în data de 02.09.2015; - proba interviu va 
avea loc în data de 04.09.2015. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă 
de medic dentist sau diplomă de licenţă în 
medicină dentară; Dosarele de înscriere se 
depun la registratură instituţiei din str. 
Poştei, nr.6, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III a. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conţină, în 
mod obligatoriu,documentele prevăzute la 
art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condiţiile de participare sunt afişate la sediul 
instituţiei din str. Poştei, nr.6 şi pe site-ul 
instituţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la compartiment 
Resurse Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.

U.A.T. Stolnici, având în vedere prevederile 
contractului de finanţare cu APDRP pentru 
înfiinţarea Centrului de Informare şi Promo-
vare Turistică, marketingul serviciilor legate 
de turismul rural, încheierea execuţiei proiec-
tului şi necesitatea dării în folosinţă a 
centrului de informare şi promovare turistică 
din comuna Stolnici, judeţul Argeş, prevede-
rile HG. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, scoate la 
concurs următoarele posturi: Denumirea şi 
nivelul postului scos la concurs: -agent de 
turism; -ghid turism. Cererile de înscriere şi 
dosarele se vor depune la sediul Primăriei 
comunei Stolnici – registratură, până la data 
de 26.08.2015. Concursul constă în 3 etape, 
astfel: a) selecţia dosarelor: 27.08.2015; b) 
proba scrisă: 28.08.2015, ora 11.00; c) inter-
viul: 28.08.2015, ora 14.00. Condiţii pe care 
trebuie să le îndeplinească concurenţii pentru 
a participa la concursul pentru ocuparea 
postului de agent de turism/ ghid turism. 
Persoana care se înscrie la concurs trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii 
generale: a) are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi domiciliul în România; b) 
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinţei medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii 
şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra autori-
tăţii, de serviciu sau în legături cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals 
ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţii specifice: -studii univer-
sitare sau superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licenţă/ studii medii cu 
diplomă; - cunoaşterea limbii engleze; - docu-
mente care să ateste  cursuri de perfecţionare 
în domeniul turismului; - abilităţi operare 
PC; - permis conducere categoria B (opţi-
onal). Dosarul de înscriere la concurs va 
cuprinde: a)cerere de înscriere la concurs 
adresată Primarului comunei Stolnici; b)
copia actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; c)copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condi-
ţiilor specifice; d)copia carnetului de muncă, 
conformă cu originalul, sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, 
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; e)
cazierul judiciar; f)adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; g)curriculum vitae; h)permis de 
conducere; i)alte documente relevante pentru 
desfăşurarea concursului. Adeverinţa care 

atestă starea de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului şi cali-
tatea acestuia, în formatul standard stabilit 
de Ministerul Sănătăţii. Actele prevăzute la 
lit.b, c şi d vor fi prezentate şi în original în 
vederea verificării conformităţii copiilor cu 
acestea. BIBLIOGRAFIE: - Constituţia 
României; - Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare; - HG nr. 

Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-IV-a. Anul 2015, luna August, ziua 25, ora 12.00. 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 25, luna August, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-IV-a), următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează 
bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA 24%: 1) Autoutilitară Man, GR-
55-CIP - marca Man, nr. de identificare – WMAE520089L017824, anul fabricației - 1998, grad de exploatare mediu, stare generală de 
întreținere – satisfăcătoare, 33.200 lei, 7.968 lei; 2) Semiremorcă Meiller, GR-39-CIP - marca Meiller Kipper, nr. de identificare – 
W09SHL3358SM08978, anul fabricației - 2008, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare, 
35.950 lei, 8.628 lei; 3) Semiremorcă Smitch Ski, B-43-UEV - marca – Schmitz, nr. de identificare – WSK00000001226606, stare 
generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare, 23.150 lei, 5.556 lei; 4) Semiremorcă Meiller MHKS, B-
135-CIP, marca Meiller Kipper, nr. de identificare W09SSHL335BSM08178, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, 
în stare de funcționare, 41.800 lei, 10.032 lei; 5) Calculator Server Dell Power Edge T20 - bunul mobil este în stare de funcționare, nu 
prezintă deficiențe, 507 lei, 122 lei; 6) Unitate calculator CPU Intel G860, HDD WD2500, DVD RWLG, DDR III 2GB, tastatura și maus – 
bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 240 lei, 58 lei; 7) HDD Dell Server 500 GB – bunul mobil este în stare 
de funcționare, nu prezintă deficiențe, 159 lei, 38 lei; 8) Monitor Led 21.5”-22M35A-B - bunul mobil este în stare de funcționare, nu 
prezintă deficiențe, 171 lei, 41 lei; 9) Mouse HP optic – bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 11 lei, 3 lei; 
10) Tastatura Canyon - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 10 lei, 2 lei; 11) Router 300MBPS NBG-418N - 
bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 31 lei, 7 lei; 12) Multifuncțional Inkjet Pixma - bunul mobil este în 
stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 77 lei, 18 lei. Total: 135.306 lei, 32.473 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la 
Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, 
răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 
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 (bugetul de stat 
și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă 
cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație 
ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația 
Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate 
documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte 
telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să 
își justifice calitatea prin procură specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 
172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

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. 88692/06.08.2015. 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 21.08.2015, ora 11.00, 
autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006, preț de pornire 9.050 lei, proprietatea 
debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 24.08.2015, ora 13.00, 
autotractor Man, an fabricație 2005, preț de pornire 31.584 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Ahead Max S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 
24.08.2015, ora 14.30, autoturism Peugeot 207, an fabricație 2008, preț de pornire 
6.655 lei, proprietatea debitoarei Nistor Mariana Silvia – Câmpina, jud. Prahova; - în 
data de 25.08.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria fâneață 674 mp, situat în 
Câmpina, str. Plevnei nr. 55, preț de pornire 58.425 lei; teren intravilan categoria 
arabil 3896 mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela A1009/304/1, preț de 
pornire 24.675 lei; teren intravilan categoria arabil 4204 mp, situat în Bănești, tarla 
24/2, parcela 304, preț de pornire 30.713 lei; teren intravilan categoria arabil 2500 
mp, situat în Bănești, tarla nr. 24/2, parcela 1009/500/4/1, preț de pornire 13.350 
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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286/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice; - Ordonanţa 
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii  de turism în 
România, cu completările şi modificările 
ulterioare; - Ordonanţa Guvernului nr. 
63/1997 privind stabilirea unor facilităţi 
pentru dezvoltarea turismului rurar, modifi-
cată; - HG nr. 303/2006 pentru aprobarea 
programului anual de dezvoltare a produ-
selor turistice, completată şi modificată.  
NOTĂ: Pentru ambele posturi concursul se 
va desfăşura în data de 28.08.2015, ora 11.00 
şi va consta în probă scrisă. Candidatul care 
va fi admis la proba scrisă va susţine în data 
de 28.08.2015, ora 14.00 interviul.  Media de 
promovare a concursului va fi calculată că 
medie aritmetică a celor două probe. Relaţii 
cu privire la organizarea concursului pot fi 
obţinute la telefon 0248-676201.

CITAȚII
Potop Bogdan Vasile cu ultimul domiciliu în 
Mun. Iaşi, b-dul N. Iorga, nr. 39, bl. H2, et. 6, 
ap. 12, născut la 20.08.1979, în calitate de 
asociat al S.C. CASA VIVIENE S.R.L. înma-
triculată la  Reg.  Comerţului  cu nr. 
J22/2169/2006, CUI 18992319, este convocat 

la şedinţa Adunării Generale Extraordinare a 
Asociaţilor în data de 31.08.2015, ora 12.00, 
la sediul social al societăţii din Iaşi, Şos. 
Nicolina, Nr. 59, Bl. 978B, Et. P., Jud. Iaşi, 
având ca ordine de zi dizolvarea societăţii şi 
numirea unui lichidator judiciar

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria 
caută colaboratori, firme transport autori-
zate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitară 
prelată 3.5t, 7.5t, 12t, pentru transport marfă 
în UE. Obligatoriu şoferul să cunoască limba 
engleză sau germană, nivel conversaţi-
onal. Tel: 0043.6628.7977.218, tub.salzburg@
exs.de, www.exs.de.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 546 mp, central Sulina Delta. 19.700E 
negociabil. Contact: 0760.389.890.

ADUNĂRI GENERALE
SC Euro Pencils SA, Sediul: Sibiu, str. Raului 
nr.30, judeţ Sibiu, Reg. Com.: J32/859/2013, 
C.U.I.: RO 2454755. Data: 06.08.2015. 
Convocator: Radu Eugenia, Administrator 
Unic al SC Euro Pencils SA, în temeiul art. 
111 şi art. 113 din Legea nr. 31/1990, republi-
cată, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor în ziua de 11.09.2015 
(prima convocare), ora 12.00, respectiv ora 

13.00 la sediul ales situat în Bucureşti, sector 
2, strada Jean Louis Calderon nr.40, parter, 
ap.5, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de 28.08.2015, cu urmă-
toarele ordini de zi: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor– Ordine de zi: 1. 
Numirea/ prelungire mandat administrator 
unic cu puteri depline a dnei Radu Eugenia. 
2. Revocarea mandatului de administrator al 
dlui Ionita Viorel. 3. Împuternicirea unei/ 
unor persoane în vederea îndeplinirii forma-
lităţilor cerute de legislaţia română pentru 
publicarea şi înregistrarea hotărârilor adop-
tate de către Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor– Ordine de zi: 1. Schim-
barea sediului social în Bucureşti. 2. 
Vânzarea acţiunilor deţinute de Popescu 
Joita către terţi investitori. 3. Împuternicirea 
unei/ unor persoane în vederea îndeplinirii 
formalităţilor cerute de legislaţia română 
pentru publicarea şi înregistrarea hotărârilor 
adoptate de către Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor. Acţionarii care din 
diferite motive nu pot participa la şedinţă pot 
fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordi-
nară/ Extraordinară a Acţionarilor de alţi 
acţionari în baza unei procuri speciale, 
depuse la sediul ales de societate din Bucu-
reşti, sector 2, strada Jean Louis Calderon 
nr.40, parter, ap.5 până la data de 28.08.2015 
ora 10.00. Materialele referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi se află la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul societăţii, putând fi 
consultate şi completate în condiţiile legii. În 

cazul nerealizării cvorumului necesar, cea 
de-a doua adunare se va ţine în data de 
12.09.2015 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu 
aceleaşi ordini de zi. Administrator Unic, 
Radu Eugenia.

DIVERSE
Editura Litera SA îl caută pe traducătorului 
Lazăr Cassvan sau pe moştenitorii acestuia, 
în vederea publicării unei traduceri pe care a 
semnat-o. Pentru relatii sunati la numerele 
de telefon: 0755.108.828 sau 021.319.63.90.

S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţio-
nează bunuri/servicii/lucrări confom 
Normelor procedurale interne de achi-
ziţii, aprobate prin Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor socie-
tăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În peri-
oada 31.07.2015-06.08.2015 au fost 
postate pe site-ul CONPET următoarele 
achiziţii: 1) Acord cadru de servicii de 
refacere a mediului geologic şi a cursu-
rilor de apă poluate ca urmare a avariilor 
produse pe traseul conductelor de trans-
port ţiţei, gazolină şi etan sau în incintele 
tehnologice ale beneficiarului, aflate în 
administrarea acestuia, precum şi prelu-
area, la solicitarea acestuia, a pământului 
contaminat cu produs petrolier rezultat 
că urmare a realizării unor lucrări de 
curăţare / remediere efectuate cu forţe 
proprii ale beneficiarului, pentru obiecti-
vele din judeţele: Bacău, Vrancea, Galaţi, 
Brăila, Buzău, Constanţa, lalomita, Călă-
raşi, Ilfov, Covasna, Prahova, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Teleorman, Argeş, Olt, Vâlcea, 
Dolj, Gorj, Timiş, Arad, Bihor; 2) Furni-
zare 450 metri liniari de absorbant 
sintetic şi 150 metri liniari de baraj de 
reţinere cu fustă şi lest; 3) Furnizare 10 
tone de absorbant natural biodegradabil; 
4) Furnizare system de detective şi locali-
zare conducte metalice îngropate. Invita-
ţ i i l e  d e  p a r t i c i p a r e  î n s o ţ i t e  d e 
documentele care stau la baza întocmirii 
ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de 
internet (www.conpet.ro), la secţiunea 
Achiziţii publice. Director Departament 
Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor 
Ing. Radu Albu. Şef Serviciu Achiziţii Jr. 
Agripina Tircavu.

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din 
stoc tablă inox W.1.4541 grosime 10mm 
dimensiuni 1500x6000, 25 foi provenienţă 
Belgia. Tel.:0244.434.018, fax:0244.513.301.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitaţie publică cu strigare bunul imobil 
Casă (Vilă) - P+1+M, cu o suprafaţă 
construită de 390,81 mp cu piscină şi teren 
aferent în suprafaţă de 775 mp situat în Oraş 
Voluntari B-dul Pipera Tunari Nr.4C Vila 
G7-8 jud. Ilfov, proprietatea debitorului SC 
Imobiliar Leasing Invest IFN SA, la preţul de 
pornire de 240.500 EUR (la care se va 
adaugă TVA).Licitaţia va avea loc în data de 
14, 21 şi 28 august orele 15 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor 
nr.47 jud. Prahova. Relaţii suplimentare la 
tel: 0728.878298. 

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitaţie publică cu strigare bunul imobil 
casă şi teren în suprafaţă de 1900 mp situat 
în Com. Corneşti sat. Cristeasca nr.6, jud. 
Dâmboviţa, proprietatea debitorului SC 
Imobiliar Leasing IFN SA, la preţul de 
pornire de 10.350 EUR (TVA inclus) preţ 
redus cu 25%. Licitaţia va avea loc în data de 
14, 21 şi 28, august 2015 orele 11, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Plăie-
şilor nr.47 jud. Prahova. Relaţii suplimentare 
la tel: 0728.878298.

Anunţ privind organizarea licitaţiei interme-
diare pentru vânzarea masei lemnoase pe 
picior producţia anului 2015. Organizator: 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. ESPCM. 400687/ 
06.08.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în 
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 25, luna august, anul 2015, ora 
12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Intreprinderea Construcții Instalații Montaje 
S.A., cu domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Democrației, nr. 103, cod de identificare fiscală 6101373, dosar de executare nr. 125: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): 1. Stație betoane Liebherr, 
număr de inventar 21112, 739.800 lei, 24%; 2. Buldoexcavator JCB 3CX, număr de inventar 21177, 62.500 lei, 24%; 3. 
Buldoexcavator 93WB-5EO, număr de inventar 21175, 140.700 lei, 24%; 4. Mașină automată confecționare etrieri, număr de 
inventar 21155, 323.300 lei, 24%; 5. Foarfecă hidraulică, număr de inventar 21192, 65.200 lei, 24%; 6. Autoutilitară 
(basculantă) marca Iveco Magirus MP410E44H/80 CBB1X4, an fabricație 2004, nr. înmatr. PH-59-URB, număr de inventar 20981, 
118.000 lei, 24%; 7. Autoutilitară (basculantă) marca Iveco Magirus MP410E44H/80 CBB1X4, an fabricație 2004, nr. înmatr. PH-
65-URB, număr de inventar 20984, 115.800 lei, 24%; 8. Autoutilitară (betonieră) marca Iveco Magirus AD340T38B HTM904, an 
fabricație 2006, nr. înmatr. PH-66-URB,  număr de inventar 20985, 147.900 lei, 24%; 9. Pompă de Sapa Turbosol,  număr de 
inventar 21129, 67.900 lei, 24%; 10. Stație sortare si spălare agregate de râu, numere de inventar 21182, 21193, 21194, 21195, 
21198, 770.300 lei, 24%; 11. Autoutilitară marca Iveco 410E44H/80 CBB1X4, an fabricație 2004, nr. înmatr. PH-75-URB, număr 
de inventar 21103, 112.074 lei, 24%; 12. Excavator Samsung, număr de inventar 21149, 43.585 lei, 24%; 13. Autospecializată 
marca Iveco MP340E35 HB, an fabricație 2000, nr. înmatr. PH-37-URB, număr de inventar 20980, 95.174 lei, 24%; 14. Microbuz 
marca Ford FAD6 PAT202, an fabricație 2007, nr. înmatr. PH-26-URB, număr de inventar 21104, 26.240 lei, 24%. 2. În data de 26, 
luna august, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Hidraulica Uzina 
Mecanica Plopeni S.A. cu domiciliul fiscal declarat în Oraș Plopeni, str. Republicii, nr. 1, jud. Prahova, C.U.I. 15983987, dosar de 
executare nr. 167: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*):  
Mașină frezat danturat FD 250S 300 – nr. inv. 200338, 28.474 lei, 24%; Mașină de rectificat Tachella – nr. inv. 200340, 220.273 
lei, 24%; Mașină de debitat cu bandă Kasto – nr. inv. 202367, 37.616 lei, 24%; Mașină de măsurat în coordonate 3D – nr. inv. 
308821, 31.391 lei, 24%; Compresor Vario 22-08 TR 500 – nr. inv. 202372, 7.304 lei, 24%; Instalație de încălzire cu panouri 
ceramice – nr. inv. 2901, 49.618 lei, 24%; Centru vertical cu comandă numerică Okuma CNC VMC MB46 VAE – nr. inv. 202369, 
204.599 lei, 24%; Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2895, 16.351 lei, 24%; Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2896, 16.351 lei, 
24%; Motostivuitor – nr. inv. 42859, 8.581 lei, 24%; Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2888, 13.004 lei, 
24%; Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2889, 13.004 lei, 24%; Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și 
accesorii – nr. inv. 2890, 13.004 lei, 24%; Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202360, 166.855 lei, 24%; Strung cu 
comandă numerică Okuma – nr. inv. 202361, 128.458 lei, 24%; Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202362, 135.073 
lei, 24 %. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri 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 RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 - 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 telefon 
numărul 0244.407710, int. 168. Data afișării: 10.08.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal: 
19935. Dosar de executare - nr. 10. P.V. sechestru nr. 5546/02.02.2011. Licitația a-III-a. Data publicării: 10.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25 august 
2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans SA. CUI 
935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița. Licitația va fi organizată la sediul 
S.F.O. Găești din strada Cuza Vodă, Bl. 30, Parter, județul Dâmbovița. Proprietatea evaluată: “Stație de reparații și întreținere”, 
Raport de evaluare nr. 38280/19.03.2015. Descrierea proprietății: proprietatea evaluată este situată în Găești, strada Ștefan 
Mihăilescu, nr. 10, jud. Dâmbovița și este compusă din: Teren intravilan Curți Construcții, în suprafață de 20.625 mp, cu 
deschidere la stradă, 132,93 m x 155,16 m, pe care se află costrucțiile: C1 - atelier tapițerie, C2 - atelier vulcanizare, C3 - 
spălătorie auto, C4 - rampă, C5 - stație foraj, C6 - magazie, C7 - magazie, C8 - cantină, C9 - bazin decantor, C10 - șopron, C11 - 
stație alimentare carburanți, C12 - cabină poartă, C13 - sediul administrativ (cu regim de înălțime P+1, suprafață, Ac = 207 mp, 
Ad.= 414 mp, Au = 331 mp), C14 - centrală termică, C15 - șopron, C16 - hidrofor, C17 - bazin apă, C18 - magazie, C19 - magazie, 
C20 - magazie, C21 - magazie, C22 - magazie stație, C23 - stație întreținere și reparații, C24 - stație compresoare. Pe construcțiile 
C4, C9, C10, C15, C17, nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri, (mențiuni ale 
evaluatorului). Suprafața desfășurată a construcțiilor este de 3.377 mp, construite în anul 1985. Valoarea totală de vânzare 
stabilită de evaluator în Raportul de Evaluare cu nr. 38280/19.03.2015 este de 1.347.566 lei (exclusiv TVA) compusă din: - pentru 
terenul intravilan Curți Construcții în suprafață de 20.625 mp, pe care se află construcțiile valoarea de vânzare este de 366.589 lei 
(exclusiv TVA); - pentru construcțiile situate pe terenul mai sus menționat valoarea de vânzare este de 980.977 lei (exclusiv TVA). 
Prețul de pornire pentru a treia licitație este de 673.783 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare, conform Raportului de 
Evaluare nr. 38280/13.03.2015, adică 1.347.566 lei diminuat cu 50% conform OG. 92/2003, art. 162 și 163, republicată. Cota de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este scutit de TVA, nu s-a calculat TVA, operațiunea fiind scutită de 
taxă potrivit art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Regimul juridic al proprietății debitorului: drept deplin de proprietate, SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a 
dreptului de proprietate seria M09 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a H.G. 
884/1991, înscris la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. Cadastral 1505, Carte Funciară nr. 70509, plan 
de amplasament și documentație Cadastrala. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele sarcini cu 
următorii creditori, conform precizărilor din Extrasul de Carte Funciară pentru informare cu nr. de cerere 6036/08.02.2011: 
capitol B Partea II, înscrieri privitoare la (foaie de sarcini), la punctul 2, “se notează interdicția de demolare, înstrăinare, grevare, 
închiriere, în favoarea: România International Bank SA Sucursala Pitești; la capitol C Partea III. Pag. 3, punctul 2, ”se înscrie, act 
administrativ, proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, în favoarea D.G.F.P. Dâmbovița, A.F.P. 
Găești. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu 
confirmare de primire); - dovada plății taxei de participare, sau scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației. Toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada, emisă de organele fiscale, că nu au 
debite restante neachitate. - împuternicire (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană); - pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrul Comerțului; - pentru 
persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane fizice române, copie de pe actul de 
indentitate; - pentru persoane fizice străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire al licitației a treia este prețul de evaluare 
diminuat cu 50%. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de 
pornire. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al 
licitației. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin 
prețul de pornire al licitației. Taxa de participare, reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește în lei la unitatea 
teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P. Dâmbovița. În termen de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare 
va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, 
în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la 
licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul 
organului de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. Creditori: D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Dâmbovița - 
S.F.O. Găești. Sarcini: P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011.

Primăria comunei Stremt cu sediul în locali-
tatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 
99, tel. 0258.848.101, fax 0258-848.302, e-mail 
primaria_stremt@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 07 septembrie 2015, ora 
10:00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul 
Primăriei Stremt, Str. Principală nr. 99, 
comuna Stremt, judeţul Alba. Tipul licitaţiei: 
Licitaţie publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 02 septembrie 2015, ora 
10:00. Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 01 septembrie 2015. 
Volumul brut total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie. – 867 metri cubi. Din 
care: -292 metri cubi produse secundare- rări-
turi producţia anului 2015- 1245 Cetita 1. -265 
metri cubi produse secundare- rărituri 
producţia anului 2015- 1246 Cetită 2. -159 
metri cubi produse principale- codru 
producţia anului 2015-1259 cetita 3. – 151 
metru cubi produse principale- codru 
producţia anului 2015-1260 cetita 4. Masa 
lemnoasă oferită spre vânzare provine din 
dondul forestier proprietate private a comunei 
Stremt situate pe raza teritorială a Ocolului 
Silvic Iezarul Trascău. Informaţii prind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţie se pot solicită 
la sediul Primăriei Stremt cu sediul în locali-
tatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 
99. tel. 0258-848.101, fax 0258-848.302, 
e-mail: primaria_stremt@yahoo.com.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil –  terenul 
intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 50 mp, 
situat în b-dul Decebal, fn. Preţul de pornire 
la licitaţie este de 7.255 lei conform HCL nr. 
237 din 30.07.2015; Vânzării bunului imobil 
–  teren intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 
132 mp,  situat în str. Gheorghe Doja, nr.56. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 10.496 lei 
conform HCL nr. 237 din 30.07.2015; 
Vânzării bunului imobil –  terenul cota parte 
indiviza, proprietatea privată a municipiului 
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 12 mp, situat 
în str. P-ta Stefan cel Mare, nr.16. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 5.921  lei conform 
HCL nr. 237 din 30.07.2015; Vânzării bunului 
imobil –  terenul intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 212 mp si 49 mp, situat în 
Hangului, nr. 30. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 34.396  lei respectiv 7.950 lei conform 
HCL nr. 237 din 30.07.2015; Licitaţia va avea 
loc în data de 03 septembrie 2015, ora 16,30, 
la sala de şedinţe a Primăriei municipiului 
Piatra Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel 
Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor  
se fac până la data de 02 septembrie 2015, 
ora 16.30. inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Servi-
ciului Patrimoniu, Autorizări şi Transport, 
zilnic între orele 8,00-16,30, de unde se poate 
achiziționa şi documentația licitației. Relații 
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 
207, zilnic intre orele 8,00-16,30.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
Organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil –  terenul 
intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 51 mp,  
situat în str. Cuejdi, nr.2. Preţul de pornire la 
licitaţie este de 14.095  lei conform HCL nr. 
237 din 30.07.2015; Vânzării bunului imobil 
– teren intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 
192 mp, situat în str. Soarelui, fn. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 21.877  lei conform 
HCL nr. 237 din 30.07.2015; Vânzării bunului 
imobil –  terenul intravilan, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 288 mp, situat în str. G-ral 
Dascalescu, nr.261. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 43.281  lei conform HCL nr. 237 
din 30.07.2015; Licitaţia va avea loc  în data 
de 01 septembrie 2015, ora 16,30, la sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 

Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se 
fac până la data de 31 august 2015, ora 
16.30. inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Servi-
ciului Patrimoniu, Autorizări şi Transport, 
zilnic între orele 8,00-16,30, de unde se poate 
achiziționa şi documentația licitației. Relații 
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 
207, zilnic intre orele 8,00-16,30.

Primăria Municipiului  Piatra Neamţ 
anunţă. Organizarea licitaţiei publice 
deschise în vederea: Vânzării bunului imobil 
– terenul intravilan, proprietatea privată a 
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 
267 mp, situat în str. Alexandru Lapusneanu, 
fn. Preţul de pornire la licitaţie este de 69.906 
lei conform HCL nr. 237 din 30.07.2015; 
Vânzării bunului imobil – teren intravilan, 
proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 338 mp si 403 mp, 
situat în str. Petru Rares, nr.17. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 98.329 lei respectiv 
117.238 lei conform HCL nr. 237 din 
30.07.2015; Vânzării bunului imobil – terenul 
intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 60 mp, 
situat în str. G-ral Dascalescu, nr.254.  Preţul 
de pornire la licitaţie este de 11.816  lei 
conform HCL nr. 237 din 30.07.2015; Lici-
taţia va avea loc  în data de 02 septembrie 

2015, ora 16,30, la sala de şedinţe a Primăriei 
municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depu-
nerea ofertelor  se fac până la data de 01 
septembrie 2015, ora 16.30. inclusiv, la 
Primăria municipiului Piatra Neamţ, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, 
Autorizări şi Transport, zilnic între orele 
8,00-16,30, de unde se poate achiziționa şi 
documentația licitației. Relații suplimentare 
la telefon 0233/218991, interior 207, zilnic 
intre orele 8,00-16,30.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil – terenul 
intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 125 mp, 
situat în str. Aleea Baladei, nr.7. Preţul de 
pornire la licitaţie este de 18.940  lei conform 
HCL nr. 237 din 30.07.2015; Vânzării bunului 
imobil – teren si constructie, proprietatea 
privată a municipiului Piatra Neamţ, în 
suprafaţă de 107 mp, situat în str. Dacia. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 58.622 lei 
conform HCL nr. 237 din 30.07.2015; 
Vânzării bunului imobil – terenul intravilan, 
proprietatea privată a municipiului Piatra 
Neamţ, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. 
Progresului , nr.99. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 2.599 lei conform HCL nr. 237 
din 30.07.2015; Licitaţia va avea loc  în data 

de 31 august 2015, ora 16,30, la sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se 
fac până la data de 27 august 2015, ora 
14:00. inclusiv, la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul , Ghişeul Servi-
ciului Patrimoniu, Autorizări şi Transport, 
zilnic între orele 8:00-16:30, de unde se poate 
achiziționa şi documentația licitației. Relații 
suplimentare la telefon 0233/218991, interior 
207, zilnic intre orele 8:00-16:30.

PIERDERI
SC Hasit România SRL declară pierdute 
chitanţele seria CJHAS numerele 4168-4200. 
Se declara nule.

Pierdut livret militar, pe numele Banu Mihai. 
Îl declar nul.

Pierdut atestate ADR marfă şi agabaritice, 
eliberate de ARR Argeş, pe numele Petroiu 
Stelian Gabriel, com. Boteni, Argeş. Se 
declară nule.

SC Matinal SRL, cu sediul în sat Răzvani, 
jud. Călăraşi, Str. Călăraşilor 48, CUI 
RO8416700, declară pierdut certificat de 
înregistrare în scopuri de TVA, având seria 
B, nr. 381446/ 01.11.2006. Îl declarăm nul.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
10655/2008. Nr. 13139/07.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 luna 08 ziua 21. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În temeiul art. 
162, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 21, luna 08, anul 2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești 
organizează licitație publică pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. 
Ceahlăului Ans. 44, Parter, proprietate a debitorului Zamfir Edmond, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Fetești, str. Depoului nr. 4, bl. B 10, sc. A, apt. 4, jud. Ialomița, 
cod de identificare fiscală. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1) 
Autoturism Marca Daewoo, tipul Nubira, nr. identificare UUJF3561D 004897, serie 
motor 032089R, cilindree 1598, nr. înmatriculare IL-63-ZAM, an fabricație 2003. 
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 4000 lei. Cota TVA: 24%. 
Licitația se află la primul termen. Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității 
Fetești, jud. Ialomița. *Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 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 ultrioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunului 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. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.364750, interior 17.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
411179/19.03.2009. Nr. 13143/07.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna 08 ziua 25. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 25, luna 08, anul 2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal 
Fetești organizează licitație publică pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. 
Ceahlăului Ans. 44, Parter, proprietate a debitorului Grasu Ion, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Fetești, str. Țăndărei, nr. 29, jud. Ialomița cod de identificare fiscală. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Marca AUDI A6 
2,4i, nr. identificare WAUZZZ4BZ1N094962, serie motor 012007, cilindree 2393, nr. 
înmatriculare IL-01-PBN, an fabricație 2001. Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației, exclusiv TVA: 10500 lei. Cota TVA: 24%. Licitația se află la primul termen. 
Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității Fetești, jud. Ialomița. *Cota de 
taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările 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 ultrioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 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. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.364750, 
interior 17.

METEO
Administraţia Naţională de Mete-
orologie a emis o avertizare de 
cod galben pentru Mara-
mureş, Crişana, Banat, 
Moldova, cea mai mare 
parte a Munteniei, sudul 
Olteniei şi vestul Transilva-
niei, unde vor fi temperaturi 
maxime de 35-36 de grade şi 
izolat de 37 de grade, iar indicele 
temperatură-umezeală va depăşi 
pragul critic de 80 de unităţi. Pentru 
judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare este un 
cod portocaliu.

Coduri galben şi portocaliu

 Soarele răsare: 06:08
 Soarele apune: 20:34

Azi
8/37 0C
Caniculã în special în zonele joase din 
vestul, sudul și estul ţãrii, cu tempe-
raturi maxime de 30-37 de grade. 

Marți  
10/37 0C
Canicula în vest, iar în restul 
zonelor valorile de tempera-
tură vor fi ușor mai scăzute.

Miercuri 
13/37 0C
Cerul va fi variabil, cu înnorãri 
temporare, mai ales noaptea, în 
jumãtatea de sud-est a ţării

Presiunea atmosferică: 
755 mmHg

Viteza și direcţia 
vântului: 3,5 m/s

➚

În Capitală, la prânz

DE ZIUA TA Narcis Copcă, chirurg
Chirurgul Narcis Copcă 
a împlinit vineri 49 
de ani. El este medic 
primar şi cercetător 
ştiinţific gradul I, dar s-a 
specializat şi în mana-
gementul instituţiilor 

medicale. De altfel, de 
16 ani este și directorul 
Spitalului „Sfânta Maria” 
din Bucureşti, unde anul 
trecut a fost inaugurat 
Centrul de Senologie, una 
dintre cele mai moderne 

unităţi de tratare cores-
punzătoare a cancerului 
la sân şi al doilea Centru 
de transplant hepatic şi 
de pancreas din ţară. Jur  
nalul Națio  nal îi urează 
„La mulți ani!”

Știați că...?
Virusul Ebola l-a descoperit 

belgianul Peter Piot, acum 39 de 
ani. Echipa lui l-a numit după 
râul Ebola, de lângă satul 
Yambuku (Zair), unde în 1976 a 
fost o astfel de epidemie.


