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OFERTE SERVICIU
l Centrul Cultural „REDUTA” 
Braşov organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă de ANALIST 
AJUTOR MIA din cadrul Biroului 
resurse umane, relaţii cu publicul, 
securitate şi sănătate în muncă. 
Concursul are loc în data de 
04.05.2016, ora 10.00, proba scrisă, 
la sediul instituţiei. Condiţiile 
specifice de înscriere la concurs: 
studii medii cu diplomă de bacala-
ureat; curs operator calculator şi 
reţele; vechime în specialitate de 
minimum 7 ani; constituie avantaj 
cunoştinţele de grafică computeri-
zată şi cunoştinţe de întreţinere şi 
up-datare a site-ului şi paginii de 
socializare a instituţiei. Candidaţii 
vor depune dosarele la Biroul 
Resurse Umane până la data de 
25.04.2016, ora 16.00. Detalii supli-
mentare la telefon: 0268/419706, 
doamna Moca Doina.

l Ministerul Afacerilor Interne 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi vacante din 
cadrul Corpului de Control al 
Ministrului, Serviciul Inspecţii 
pentru instituţia prefectului, astfel: 
-2 posturi de consilier, clasa I, grad 
profesional superior; -2 posturi de 
expert, clasa I, grad profesional 
superior. Concursul se organizează 
la sediul Ministerului Afacerilor 
Interne, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, 
Sector 1, în data de 16.05.2016 ora 
10,00 proba scrisă.  Dosarele de 

înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial 
al României Partea a III-a, la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, 
telefon 021/264.85.03. Dosarul 
trebuie să conţină documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, 
precum şi condiţiile şi cerinţele 
specifice. Condiţiile generale şi 
specifice, precum şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul Minis-
terului Afacerilor Interne şi pe 
site-ul instituţiei.

l Primăria Municipiului Dorohoi 
organizează în data de 04.05.2016 
orele 10.00, concurs pentru 
ocuparea  a  4(patru) funcții 
contractuale de execuție de:  
-muncitori  necalificați; Condiţiile 
generale, conform art. 3 al Regula-
mentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii 
specifice de ocupare a posturilor: 
-studii  generale; Dosarele de 
înscriere se pot depune la Compar-
timentul resurse umane,  în termen 
de 10 de zile  lucrătoare de la data 
publicării anunţului , respectiv, 
26.04.2016.  Pentru relaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la Comparti-
mentul  resurse umane, din cadrul 
Primăriei Municipiului Dorohoi sau 
la tel. 0231/610133, interior 114.

l În temeiul prevederilor art.57 
alin.(4) din Legea nr.188/1999, r2, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completă-
rile ulterioare coroborate cu preve-
derile art.39 alin.(2) din Hotărârea 
Guvernului nr.611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţi-
onarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare, Primăria 
Comunei Caraşova organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a funcţiei publice de 
execuţie vacante: Inspector, cl.I, 
grad asistent, la Compartimentul 
Contabilitate, Impozite şi Taxe. 
Condiţii specifice: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalent, în domeniul ştiințe 
economice, vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 1 an. 
-abilităţi de comunicare; -cunoş-
tinţe de operare pe  calculator, 
cunoştinte de limba croată. 1)
Condiţii de desfăşurare a concur-
sului: a)Concursul se desfăşoară la 
sediul Primăriei Comunei Cara-
şova, nr.274, astfel: -Proba scrisă în 
data de 10 mai 2016, ora 10.00; 
-Interviul în data de 12 mai 2016, 
ora 14.00. b)Condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia şi 
actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere sunt afişate la 
sediul Primăriei Comunei Cara-
şova. Dosarele de înscriere se pot 
depune în termen de 20 de zile de la 
publicarea anunţului. Pentru relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l e f o n : 
0255.232.000. Selecţia dosarelor va 
avea loc în termen de 5 zile de la 

data încetării depunerii dosarelor 
de înscriere.

l Primăria comunei Brezoaele, cu 
sediul în localitatea Brezoaele, sat 
Brezoaele, nr.24, judeţul Dâmbo-
vița, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale 
temporar vacante de Îngrijitor, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba practică în data de 
04.05.2016, ora 10.00; -Interviul în 
data de 06.05.2016, ora 13.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -Studii gene-
rale; -Vechimea în muncă nu este 
necesară; -Examen medicina 
muncii pentru angajare; -Certificat 
cazier judiciar fără mențiuni. 
Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data 
de 18.04.2016, ora 16.00, la sediul 
Primăriei comunei Brezoaele. 
Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei comunei 
Brezoaele, persoană de contact: 
Ghiţă Adriana Luminiţa, tel.: 
0245.715.601 şi e-mail: primaria_
brezoaele@yahoo.com, precum şi 
pe siteul: www.primariabrezoaele.
ro 

l Centrul Cultural „REDUTA” 
Braşov organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă de MAGAZINER 
din cadrul Serviciului Tehnic- achi-
ziţii publice. Concursul are loc în 
data de 04.05.2016, ora 10.00, 

proba scrisă, la sediul instituţiei. 
Condiţiile specific de înscriere la 
concurs: studii medii cu diplomă de 
bacalaureat; vârsta minima 21 de 
ani; cunoştinţe operare calculator, 
nivel mediu. Candidaţii vor depune 
dosarele la Biroul Resurse Umane 
până la data de 25.04.2016, ora 
16.00. Detalii suplimentare la 
telefon: 0268/419706, doamna 
Moca Doina.

l Centrul Cultural „REDUTA” 
Braşov organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedetermi-
nată, a funcţiei contractuale de 
execuţie vacantă de ŞOFER I din 
cadrul Serviciului tehnic- achiziţii 
publice. Concursul are loc în data 
de 06.05.2016, ora 10.00, proba 
scrisă, la sediul instituţiei. Condi-
ţiile specific de înscriere la concurs: 
-minimum şcoala profesională; 
permis de conducere categoria B; 
cunoştinţe minime de mecanică 
auto; disponibilitate pentru 
program prelungit. Candidaţii vor 
depune dosarele la Biroul Resurse 
Umane până la data de 25.04.2016, 
ora 16.00. Detalii suplimentare la 
telefon: 0268/419706, doamna 
Moca Doina.

l Primăria oraşului Popeşti Leor-
deni,cu sediul în oraşul Popeşti 
Leordeni,Piaţa Sf.Maria, nr.,judeţul 
Ilfov organizează concurs de recru-
tare,pentru ocuparea funcţiei 
publice de conducere vacante de şef 
serviciu din cadrul Serviciului 
Public Local de Asistenţă Socială.
Probele stabilite sunt:proba scrisă şi 
interviul.Proba scrisă se va orga-

niza în data de 11.05.2016, 
ora-10:00,iar interviul în data de 
13.05.2016, ora-10:00.Ambele probe 
se vor susţine la sediul Primăriei 
oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa 
Sf.Maria, nr.1,jud.Ilfov. Cerinţele 
posturilor scoase la concurs sunt 
următoarele:Condiţii genera-
le:-candidatii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor 
publici,republicată,cu modificările 
şi completările ulterioare.Condiţii 
specifice:-candidatii trebuie să fi 
absolvit studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă,re-
spectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
sociologie-psihologie, absolvent de 
master sau studii postuniversitare 
în domeniul sociologie,psihologie, 
management sau în domeniul 
administraţiei publice, -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice de şef 
serviciu-minim 2ani,-cunoştinţe 
operare calculator:nivel bază;Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 20_de_zile de 
la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a-III-a,la sediul instituţiei şi 
trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la 
art.49 din HGR nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţi-
onarilor publici,cu modificările şi 
completările ulterioare.Bibliografia 
şi relaţii suplimentare la sediul 
instituţiei.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Anghel Cristina Antonia - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în suprafață de 500 mp și teren 
extravilan în suprafață de 4500 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 
24.389 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 06/05/2016. Licitația va avea 
loc în data de 09/05/2016, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Grozavu Avram – Albești, după cum urmează: Denumire: 
Autobasculantă trans cereale marca Roman, an fabricație 1998. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 7.068 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 06/05/2016. Licitația va avea loc în data de 
09/05/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active 
aparținând: Popa Mircea - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Renault Megane 1,9 DTI, culoare gri, an fabricație 
2002. Valoare (Ron, fără TVA): 4.000 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată, ca 
încasată, de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală, republicat, 
până în ziua de 26.04.2016. Licitația va avea loc în data de 
27.04.2016, ora 13:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
VGA Coriam Enterprise SRL – Mălureni, după cum urmează: 
Denumire: Remorcă Stema M 4075, culoare gri, an fabricație 
2010. Valoare [Ron, fără TVA]: 774 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată, 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 25/04/2016. Licitația va avea loc în data de 
26/04/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC San Juan Servicious SRL – Cicănești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară marca Man, 
51.664 lei; Remorcă marca Somer, 9.660 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 25/04/2016. Licitația va avea loc în data de 
26/04/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 
Anghelus Top Spedition SRL – Mioveni, după cum urmează: 
Denumire: Autoutilitară Iveco ML 75 E, seria motor 00024071, 
serie șasiu ZCFA75B0102373525, an fabricație 2002, nr. înmatr. 
AG 95 ATS. Valoare [Ron, fără TVA]: 9.878 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 
Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 19/04/2016, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 20/04/2016, ora 11:00:00, la  
sediul SFO Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la  sediul S.F.O. Mioveni sau la tel. 0248.260665.

ANUNȚURI



14 LUNI / 11  APRILIE  2016

l Având în vedere prevederile 
H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Şcoala Gimnazială 
Sfântu Gheorghe, jud.Tulcea. 
Organizează concurs/examen 
pentru ocuparea unui număr de 1 
post, astfel: 1 post -vacant de 
Paznic ,  în  compart imentul 
-personal nedidactic, perioadă 
nedeterminată, normă întreagă. În 
data de 12.05.2016, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Sfântu Gheorghe. 

Examenul se va desfăşura după 
următorul program: 1.Proba scrisă: 
12.05.2016, ora 9.00 -Şcoala 
Gimnazială Sfântu Gheorghe; 2.
Interviul: 12.05.2016, ora 13.00 
-Şcoala Gimnazială Sfântu 
Gheorghe. Condiţii de participare 
la concurs: -condiţii generale prevă-
zute de art.3 din H.G.nr.286/2011; 
-condiţii specifice prevăzute în fişa 
postului aferente postului: -studii 

generale absolvite cu certificat/
diplomă, adeverinţă de absolvire; 
-deţine atestat pentru executarea 
activităţilor de pază a obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi certificat de 
calificare profesională. Termenul 
limită de depunere a dosarului de 
concurs este de 25.04.2016, ora 
12.00, la Secretariatul Şcolii 
Gimnaziale Sfântu Gheorghe şi va 
conţine în mod obligatoriu: 1)

cererea de înscriere (se obţine de la 
secretariatul Şcolii Gimnaziale 
Sfântu Gheorghe); 2)actul de iden-
titate; 3)diplomele de studii în 
original şi a celorlalte acte care 
atestă efectuarea de specializări sau 
avizele solicitate; 4)cazierul judi-
ciar; 5)adeverinţa care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare; 
6)CV. Detalii privind condiţiile 
specifice şi bibliografia de concurs 

sunt disponibile accesând pagina 
oficială www.scoalasfantugheor-
ghetl.info. Relații suplimentare la 
sediul Şcolii Gimnaziale Sfântu 
Gheorghe din Sfântu Gheorghe, 
județul Tulcea, din str.10, nr.24, 
telefon: 0240.546.730. 

l Primăria comunei Poiana 
Stampei, județul Suceava, cu sediul 
în comuna Poiana Stampei, str. 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Bunescu Vasile Catalin - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Volkswagen , 3BSEADPX01, 
an fabricație 1998, 4.196 lei; Volkswagen 3BSEAHLX01, an 
fabricație 1999, 4.638 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
04/05/2016. Licitația va avea loc în data de 05/05/2016, ora 
13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Ranger"S Land SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașini de cusut - 30 bucăți, 
8.420 lei; Mașină de croit, 1.084 lei; Mașini de bătut cheiță, 
nasturi și butoniere - 3 bucăți, 1.625 lei; Compresor, 650 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură 
Fiscală republicat, până în ziua de 03/05/2016. Licitația va avea 
loc în data de 04/05/2016, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Moloiu Flavius Alin - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Audi A6 1,9 TDI, an fabricație 2002. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 8.838 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată, 
astfel încât în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 22/04/2016. Licitația va avea loc în data de 
25/04/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Executor 
judecătoresc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Jinga Ion Silviu - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire, 
Valoare (Ron, fără TVA): Apartament situat în Curtea de Argeș, 
84.466 lei; Autoturism Toyota, 21.899 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 
10/05/2016. Licitația va avea loc în data de 11/05/2016, ora 
13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Radulescu Cristian - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Teren extravilan 5559 mp 
Salatrucu, punct Zavoi, 5.802 lei. Prețurile menționate reprezintă 
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 
10/05/2016. Licitația va avea loc în data de 11/05/2016, ora 
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Asnet Telecom SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Autoturism Mercedes Benz, 
19.340 lei; Mobilier și birotică, 7.580 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 
27/04/2016. Licitația va avea loc în data de 28/04/2016, ora 
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Banica Maria - Brăduleț, după cum urmează: Denumire, Valoare 
(Ron, fără TVA): Curți construcții, 600 mp, comuna Brăduleț, 
56.685 lei; Fânețe, 2000 mp, 3.124 lei; Pădure, 1900 mp, 2.678 
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma 
să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 
fiscală republicat, până în ziua de 28/04/2016. Licitația va avea 
loc în data de 29/04/2016, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active 
aparținând: SC M.O.V. Expres Construct SRL - Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 250 DCMGC, an 
fabricație 2007. Valoare (Ron, fără TVA): 24.102 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din 
valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să 
fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi 
confirmată, ca încasată, de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162, din Codul de 
Procedură Fiscală, republicat, până în ziua de 09.05.2016. 
Licitația va avea loc în data de 10.05.2016, ora 13:00, la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea deArgeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor, să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor active 
aparținând: Floarea Ion – Cicănești, după cum urmează: 
Denumire: Teren agricol, în suprafață de 1,42 ha, situat în 
localitatea Cicănești, jud. Argeș. Valoare (Ron, fără TVA): 12.000 
lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 
să poată fi confirmată, ca încasată, de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162, din Codul de 
Procedură Fiscală, republicat, până în ziua de 09.05.2016. 
Licitația va avea loc în data de 10.05.2016, ora 11:00, la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor, să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administre Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 1/C. Nr.2502  din 08.04.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna aprilie, ziua 08. În temeiul art. 
250, alin. (1), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 26, luna aprilie, orele 11, anul 2016, în 
localitatea Mizil, str. Blajului, nr. 8, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor Budară Tiberiu Lucian și Budară Andreea Elena, 
cu domiciliul fiscal în Sinaia, str. Ferdinand, nr. 6, județ Prahova, cod de identificare fiscală: teren 
intravilan, în suprafață totală de 1.353 mp, situat în comuna Colceag, sat Parepa-Rusani, preț de 
evaluare/de pornire al licitației: 6.103 lei. Bunurile imobile, mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele : Creditori: Nu sunt creditori; Sarcini: Nu este grevat de 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 al licitației, în contul IBAN deschis la Trezoreria Mizil 
RO22TREZ5245067XXX000499 ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după actul de identitate; dovada, emisă de 
creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261, din Legea nr. 207/2015, privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d), din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru, S.F.O. Mizil sau la 
numărul de telefon 0244.251.671. Data afișării: 11.04.2016.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Plesa Gheorghe - Valea Danului, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren arabil intravilan în suprafață de 
2300 mp, situat în localitatea Valea Danului, 20.450 lei; Teren 
intravilan fâneață în suprafață de 3800 mp, situat în localitatea 
Valea Danului, 18.673 lei; Teren intravilan curți construcții în 
suprafață de 200 mp și casă de locuit în suprafață de 18 mp, 
situate în Valea Danului, 2.223 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată că încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
28/04/2016. Licitația va avea loc în data de 29/04/2016, ora 
11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Asnet Telecom SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Spațiu comercial birou, în 
suprafață de 49 mp, situat în Curtea de Argeș, 97.590 lei; Clădire 
spațiu comercial, în suprafață de 69 mp, situată în Curtea de 
Argeș, 146.496 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele 
de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. 
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 
27/04/2016. Licitația va avea loc în data de 28/04/2016, ora 
13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

Principală,  nr.  228,  județul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
vacant pe perioadă nedeterminată 
pentru funcția publică: Denumirea 
postului: funcția publică vacantă 
de execuție, consilier clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul 
Compartimentului de asistență 
socială.
Condițiile de participare la concurs 
sunt cele prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare, 
respectiv persoana care candidează 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a) are cetăţenia 
română și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și 
vorbit; c) are vârsta de minimum 18 
ani împliniţi; d) are capacitate 
deplină de exerciţiu; e) are o stare 
de sănătate corespunzătoare func-
ţiei publice pentru care candidează, 
atestată pe bază de examen medical 
de specialitate; f) îndeplinește 
condiţiile de studii prevăzute de 
lege pentru funcţia publică, 
respectiv are studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, în 
Științe administrative, specializarea 
administrație publică. g) îndepli-
nește condiţiile specifice pentru 
ocuparea funcţiei publice; h) nu a 

fost condamnată pentru săvârșirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului sau contra autori-
tăţii, infracţiuni de corupţie și de 
serviciu, infracţiuni care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de 
fals ori a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei 
publice; i) nu a fost destituită 
dintr-o funcţie publică sau nu i-a 
încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare 
în ultimii 7 ani; j) nu a desfășurat 
activitate de poliţie politică, astfel 
cum este definită prin lege. Data, 
ora și locul de desfășurare a 
concursului: Proba scrisă: data de 
12.05.2016, ora 10:00. Proba de 
interviu: data de 16.05.2016, ora 
10:00. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial și 
vor conţine în mod obligatoriu: a) 
formularul de înscriere prevăzut în 
anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008; b) 
copia actului de identitate; c) 
copiile diplomelor de studii și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; d) copia carne-
tului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea 
în muncă și, după caz, în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice; e) cazierul judiciar; 
f) adeverinţa care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului, de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria 
răspundere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfășurat activităţi 
de poliţie politică. Date contact: tel: 
0230/575177, interior 17, e-mail: 
poiana_stampei@yahoo.com.

CUMPĂRĂRI DIVERSE  
l Cumpăr licenţă (emblema) taxi 
în toate reședinţele de judeţ. 
Telefon disponibil între orele 8.00-
16.00:  0773.340.781.

VÂNZĂRI GARSONIERE  
l Garsoniera Buftea 37mp, bloc 
locuinte noi,centrala proprie,strada 
Oltului. 29500Euro. 0731029401

CITAȚII  
l Se citează Tudorescu Maria 
Claudia, la Judecătoria Horezu, în 
data de 09.05.2016, în dosar nr. 
2297/241/2015, având ca obiect 
divorț.

l Dimitriu Valentina, născută 
Rădulescu, este chemată a fi 
prezentă pentru data de 12 mai 
2016 la Judecătoria Buzău în cali-
ta te  de  pârâ tă  în  dosaru l 
1493/200/2016.

l Se citează numitul Agachi 
Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în satul Borz, comuna 
Scrini, judeţul Bihor, în calitate de 
intimat, în dosarul civil numărul 
1638/193/2013 al Tribunalului 
Botoșani, pentru termenul din 
10.05.2016.

l Luchian Dumitru domiciliat în 
sat Dersca, comuna Dersca, judeţul 
Botoșani este citat pentru data de 
11 mai 2016 la Judecătoria Dorohoi 
în dosar nr. 444/222/2016, în cali-
tate de pârât, cu obiect ,,divorţ”.

l Numita Stan Camelia-Mihaela, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Loc.Craiova, str.Brestei, nr. 356, 
Dolj, este citată la Judecătoria 
Craiova pe data 05.05.2016, ora 
8.30, complet CMF1, în calitate de 
pârâtă dosarul nr. 21119/215/2015 
în procesul de divorţ cu recla-
mantul Stan Angel-Constantin. 

l Se citează pârâtul Maqlan Yousif 
Mamood, cetăţean saudit  la data 
de 14.04.2016, ora 8,30, Complet 
C8 la Tribunalul Pitești, Argeș, în 
Dosarul 20256/280/2015, având ca 
obiect Ordonanţă președinţială, 
reclamant Maqlan Glencora 
Iustina.

l Se citează pârâta Petre (fostă 
Pop) Ana, la Judecătoria Brașov, în 
data de 15.04.2016, sala J3, ora 
0 9 . 0 0 ,  î n  D o s a r u l  n r . 
12637/197/2014, în proces cu recla-
mantul Dragomir Ovidiu, având ca 
obiect “acţiune oblică”.

l Godja Ioan, Godja Victoria, 
Godja Pavel Gabriel și Godja 
Emanuel sunt chemaţi în judecată, 
în calitate de pârâţi, în proces 
având ca obiect pretenţii civile, fiind 
citaţi pentru data de 06.05.2016 la 
Judecătoria Brașov, sala J3, ora 
9.00, în dosar 12549/197/2013, în 
litigiul în care calitate de reclamanţi 
au Zsold Hermine Rosine, Tartler 
Heinrich, Zsold Alexander Alfred și 
Balașiu Dan Michael.

l Furțea Magdalena Marcela se 
citează în calitate de moștenitoare 

legală (nepoată de frate postde-
cedat) a defunctei Nicolaescu 
Eugenia, în data de 28.04.2016, ora 
10.00, la Biroul Individual Notarial 
Ionaș Alexandru Mihai, la sediul 
din Municipiul Brașov, Bld. 15 
Noiembrie, nr. 76, judeţul Brașov- 
dezbatere succesorală, dosar succe-
soral nr. 15/2016.

DIVERSE  
l Pe rolul Judecătoriei Buzău este 
î n r e g i s t r a t  d o s a r u l  c i v i l 
1493/200/2016  privind deschiderea 
procedurii de declarare a morții 
pentru Dimitriu Valentina, născută 
Rădulescu, la 08.09.1891. Orice 
persoană care cunoaște orice infor-
mație despre această persoană, 
rugăm să ne contacteze la telefon 
0723588243, Dimitriu Silviu.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul unic al S.C. 
TRAPID S.A. cu sediul în str. 
Peneș Curcanul nr.17, sector 3, 
București, C.U.I. 5173290, tel./ fax 
0213235883, în conformitate cu 
art.117 din Legea nr. 31/1990, 
anunț convocarea la data de 
12.05.2016, orele 10, la sediul socie-
tății, a adunării generale ordinare a 
acționarilor, având următoarea 
ordine de zi: 1. aprobarea situațiilor 
financiare pe anul 2015; 2. prelun-
gire mandat administrator și 
comisie de cenzori, 3. diverse, cât și 
a adunării generale extraordinare a 
acționarilor, ora 11, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. aprobarea 
vânzării terenului deținut de socie-
tate în localitatea Popești- Leor-
deni;  2.  aprobarea vânzării 
terenului deținut în București.

l Administratorul  Unic al S.C. 
ICPET ECO S.A. București– cu 
sediul social în București, sector 4, 
Șos .  Berceni  nr.104 C.U.I . 
RO16951894 Nr.Ord.Reg. Com 
J40 /18841 /2004–  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din S.C. ICPET ECO 
S.A. București în data de 12  Mai 
2016– ora 13,00– la sediul social 
din București, sector 4, Șos. Berceni 
nr.104. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din S.C. ICPET 
ECO S.A, în a doua convocare, va 
avea loc în data de  13 Mai 2016- 
ora 13,00– în același loc. Ordinea 
de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din S.C. 
ICPET ECO S.A. București este 

următoarea: 1. Prezentarea și apro-
barea Raportului Administrato-
rului Unic pentru activitatea 
desfășurată în anul 2015;  2. 
Prezentarea și aprobarea Rapor-
tului Cenzorilor privind gestiunea 
societăţii pe anul 2015;  3. Prezen-
tarea și aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale pentru anul 2015; 4. 
Prezentarea și aprobarea Proiec-
tului Bugetului de Venituri și Chel-
tuiel i  pentru anul  2016;  5. 
Prezentarea și aprobarea Progra-
mului de Investiţii și Surse de 
Finanţare pentru anul 2016;  6. 
Descărcarea de gestiune a Admi-
nistratorului Unic  pentru activi-
tatea pe  anul 2015; 7.  Diverse. 
Administrator Unic, Ing. Dragos 
Valentin Iliescu.

l Administratorul Unic al Socie-
tăţii TEHNOFRIG PALACE S.A., 
persoană juridică română cu sediul 
în București, B-dul Poligrafiei 
nr.1C, et.1, biroul 15, sector 1, 
număr de ordine în  Registrul 
C o m e r ţ u l u i  B u c u r e ș t i 
J 4 0 / 2 0 7 4 2 / 2 0 0 8 ,  C . U . I . 
RO24534677, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii la data de 12 mai 2016, 
ora 10, în București, B-dul Poligra-
fiei nr.1C, et.1, biroul 15, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor, la data de 
referinţă 20 aprilie 2016, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Analiza și 
aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 
2015, după ascultarea raportului 
administratorului unic și audito-
rului; 2. Descărcarea de gestiune a  
administratorului, pentru exerciţiul  
financiar 2015; 3. Aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2016; 4. Alegerea administra-
torului unic al Societăţii Tehnofrig 
Palace S.A. și stabilirea duratei 
mandatului acestuia; 5. Desem-
narea reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor și 
înregistrarea lor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul București.  În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile 
legale de desfășurare a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, a 
doua adunare generală ordinară va 
fi convocată pentru data de 13 mai  
2016, în același loc, la aceeași, cu 
aceeași ordine de zi. Administrator 
Unic al Societăţii Tehnofrig Palace 
S.A. Copos Alexandra.

l Convocator: Consiliul de Admi-
nistraţie al AEDIFICIA CARPATI 

S.A., cu sediul social în București, 
Șos. Panduri nr.  94, sector 5, înre-
gistrată în registrul comerţului sub 
nr. J40/26548/1992, C.U.I. 2620769, 
în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată, cu comple-
tările și modificările ulterioare, 
precum și a actului constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 12 Mai 2016, ora 16, 
la sediul social al societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea și aprobarea raportului de 
activitate al Consiliului de Admi-
nistraţie privind activitatea exerci-
tată în 2015. 2. Discutarea și 
aprobarea bilanţului și a situaţiilor 
financiare anuale, pe baza rapoar-
telor prezentate de Consiliul de 
Administraţie și de auditorul finan-
ciar „Exias Consultants”, pentru 
exerciţiul 2015. 3. Aprobarea repar-
tizării profitului net și stabilirea 
dividendelor cuvenite acţionarilor 
pentru anul 2015. 4. Aprobarea 
repartizării ca dividende a unor 
sume din profitul anilor precedenţi 
repartizat la rezerve și mandatarea 
Consiliului de Administraţie cu 
stabilirea condiţiilor și datelor 
repartizării acestor dividende în 
funcţie de lichidităţile curente ale 
societăţii. 5. Aprobarea activităţii 
Consiliului de Administraţie și 
descărcarea de gestiunea anului 
2015.  6 . Realegerea Consiliului de 
Administraţie pentru un nou 
mandat de 4 ani; lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de adminis-
trator se află la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultată și 
completată de aceștia.  7. Manda-
tarea Consiliului de Administraţie 
să  hotărască achiziţia sau vânzarea 
de  active –bunuri- mobile sau 
imobile.8. Prezentarea, discutarea 
și aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli, precum și a progra-
mului de activitate pentru anul 
2016. 9. Stabilirea indemnizaţiei 
Consiliului de Administraţie pentru 
anul 2016. 10. Mandatarea Consi-
liului de Administraţie în vederea 
aprobării prelungirii /anulării acor-
dului de credit cu Banca Romana 
de Dezvoltare sau  contractării de 
noi acorduri de credit în funcţie de 
necesităţi.  11. Diverse. Dacă nu vor 
fi îndeplinite condiţiile de validitate 
la prima convocare, a doua convo-
care va fi stabilită pentru data de 13 
Mai 2016, ora 16, cu aceeași ordine 
de zi și în aceeași locaţie. Președinte 
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Consiliu Administraţie Petre 
Badea.

l Administratorul unic al  Socie-
tăţii ANA ELECTRIC S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Bdul Poligrafiei 
nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1, 
număr de ordine în Registrul 
Comerţului J/40/24307/1994, C.U.I. 
RO 6641365 (Societatea), convoacă 
adunările generale– ordinară şi 
extraordinară– ale acţionarilor, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înscrişi în Registrul consolidat 
al acţionarilor la data de referinţă 
de 7.05.2016, astfel: I. În data de 
12.05.2016, orele 9.00, adunarea 
generală ordinară a acţionarilor cu 
următoarea ordine de zi: 1. Analiza 
şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 
2015, după ascultarea raportului 
administratorului unic şi cenzorilor. 
2. Descărcarea de gestiune a admi-
nistratorului unic, pentru exerciţiul  
financiar  2015. 3. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2016. 4. Alegearea administra-
torului unic. 5. Alegerea cenzorilor 
Societăţii. 6. Diverse: 6.1. Desem-
narea reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor şi 
înregistrarea lor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti.  II. În data de 
12.05.2016, orele 9.30 adunarea 
generală extraordinară a acţiona-
rilor cu următoarea ordine de zi: 1. 
Informarea cu privire la cesiunea 
unor acţiuni. 2. Actualizarea 
actului constitutiv al Societăţii. 3. 
Desemnarea reprezentantului acţi-
onarilor pentru perfectarea docu-

mentelor şi înregistrarea lor la 
Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Argeş. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator unic se va pune la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi 
consultată şi completată de către 
acţionari, la sediul Societăţii, înce-
pând cu data de 30.04.2013. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a 
adunării generale ordinare a acţio-
narilor, a doua adunare generală 
ordinară este convocată pentru 
data de 13 mai 2016, în acelaşi loc 
şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine 
de zi. ANA Electric S.A. Adminis-
trator unic Taban Ion.

l Subscrisa, EURO INSOL SPRL, 
cu sediul ales pentru comunicare în 
Bucureşti, Str. Costache Negri nr. 
1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod 
de identificare fiscală RO 21119285, 
în calitate de administrator judiciar 
al PROSPECȚIUNI S.A., înregis-
trată la Registrul Comerțului sub 
numărul J40/4072/1991, C.U.I. 
1552801, cu sediul în Bucureşti, 
strada Caransebeş nr. 1, sector 1, 
t e l . :  0 2 1 . 3 1 9 . 6 6 . 6 0 ,  f a x : 
021.319.66.56 („Societatea”) 
desemnat prin Încheierea pronun-
ţată în data de 05.04.2016 în dosarul  
nr.12297/3/2016 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucureşti, Sectia a VII-a 
Civilă, În temeiul art. 52 şi urm. din 
Legea nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență şi cu celelalte prevederi 

legale  incidente,  Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 
12.05.2016, ora 11:00 la sediul 
Societăţii din Bucureşti, strada 
Caransebeş nr. 1, sector 1 având 
următoarea ordine de zi: 1. Desem-
narea administratorului special în 
temeiul art. 52 şi următoarele din 
Legea nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență şi stabilirea remunerației 
acestuia. Data limită până la care 
acționarii pot formula propuneri 
pentru desemnarea administrato-
rului special şi de depunere a candi-
daturilor este 25.04.2016. Lista 
conținând informațiile privind 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea candidaților la funcția de 
administrator special va fi disponi-
bilă pe site-ul societăţii: www.pros-
pectiuni.ro după termenul limită de 
depunere a propunerilor. 2. Apro-
barea datei de 31.05.2016 ca dată de 
înregistrare a hotărârii A.G.O.A. 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii A.G.O.A..Capitalul social 
al Prospecțiuni S.A. este format din 
718.048.725 acțiuni nominative, 
dematerializate, cu valoare nomi-
nală de 0,10 lei, fiecare acțiune 
deținută dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală a Acționarilor. 
Participă acţionarii înscrişi în regis-
trul de evidenţă al acţionarilor la 
data de 27.04.2016, considerată 
data de referinţă. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 

Ordinare cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală şi de asemenea are/au 
dreptul de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi. Propunerile privind 
introducerea de noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare, însoţite de copiile actelor 
de identitate (buletin/carte de iden-
titate în cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de înregistrare în 
cazul persoanelor juridice), ale acţi-
onarilor, pot fi depuse la sediul 
societăţii din Bucureşti, str. Caran-
sebeş nr. 1, sector 1, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, 
în plic închis, cu menţiunea scrisă în 
clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ DIN 
DATA DE 12/13.05.2016. Fiecare 
acţionar poate depune întrebări în 
scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a  Adunării Generale Ordi-
nare, însoţite de copia actului de 
identitate valabil (buletin/carte de 
identitate în cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de înregis-
trare în cazul persoanelor juridice), 
la sediul Societăţii din Bucureşti, str. 
Caransebeş nr. 1, sector 1, până la 
data de 25.04.2016, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ DIN DATA DE 
12/13.05.2016. Accesul acţionarilor 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă, în locul în care se 
desfăşoară adunarea generală a 

acţionarilor, este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută 
în cazul acţionarilor persoane fizice 
cu actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice şi al acţiona-
rilor persoane fizice reprezentate, în 
baza unei împuterniciri speciale 
(procuri speciale) sau generale. 
Procurile speciale se pot obţine de la 
sediul societăţii sau accesând 
pagina de internet, la adresa www.
prospectiuni.ro, secţiunea Investi-
tori/AGA începând cu data de 
12.04.2016. Împuternicirea generală 
se poate acorda de către acţionarul 
emitent, în condiţiile Legii 297/2004 
privind piața de capital, art. 243 
alin.6 indice 2–6 indice 5, unui 
intermediar, conform art.2 alin.(1) 
punctul 14 din aceeaşi lege sau unui 
avocat. La completarea procurilor 
speciale acționarii trebuie să țină 
cont de posibilitatea completării/ 
actualizării ordinii de zi, caz în care 
aceste documente vor fi actualizate 
şi disponibilizate până cel târziu la 
data de 26.04.2016. Acţionarii 
persoane fizice care nu pot participa 
la adunarea generală, precum şi 
acţionarii persoane juridice, vor 
depune până la data de 10.05.2016, 
la sediul societăţii, împuternicirile 
speciale sau generale prin care 
împuternicesc alte persoane să-i 
reprezinte. Acționarii Societății 
înregistrați la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au posibi-
litatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 
corespondenţă ("Buletinul de vot"). 

Buletinul de vot poate fi obţinut 
începând cu data de 12.04.2016 de 
la Registratura Societăţii şi de pe 
website-ul Societăţii (www.prospec-
tiuni.ro). În cazul votului prin 
corespondenţă, Buletinele de vot, 
completate şi semnate, pot fi trans-
mise sau depuse personal către/la 
Registratura Societăţii prin orice 
formă de curierat cu confirmare de 
primire astfel încât să fie înregis-
trate ca fiind primite la Registratura 
Societăţii până cel târziu la data de 
06.05.2016, în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar şi cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
R A L Ă  D I N  D A T A  D E 
12/13.05.2016. Buletinele de vot 
care nu sunt primite la Registratura 
Societăţii până la data mai sus 
menţionată nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului şi 
majorităţii în Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor. La comple-
tarea votului prin corespondență 
acționarii trebuie să țină cont de 
posibilitatea completării/ actuali-
zării ordinii de zi, caz în care aceste 
documente vor fi actualizate şi 
disponibilizate până cel târziu la 
data de 26.04.2016. Sub sancţiunea 
neluării în considerare a voturilor 
exprimate prin corespondenţă în 
caz contrar, formularele de vot prin 
corespondenţă trebuie însoţite obli-
gatoriu de documente care să 
permită identificare acţionarilor, 
astfel:  În cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau 
paşaport în termen de valabilitate;  
-un specimen de semnătură lega-
lizat/ certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Oprescu 
Ionut Valentin – Mioveni, după cum urmează: Denumire: 
Mercedes Benz Atego 817, serie șasiu - WDB9700151K339889, 
serie motor – 09001976. Valoare [Ron, fără TVA]: 2.460 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
25/04/2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
26/04/2016, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Mioveni. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la sediul S.F.O. Mioveni sau la tel. 
0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Secami 
SRL – Mioveni, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără 
TVA]: Fripteoză gogoși, 1100 lei; Aparat multifuncțional GT 
Touch, 2 cuve, 2800 lei; Aparat Granita Frodtydream, 3 cuve, 
3300 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
21/04/2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
22/04/2016, ora 11:00, la sediul SFO Mioveni. Bunurile sunt 
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la sediul SFO Mioveni sau la tel. 
0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
SC Ildmar Serv Comerț SRL – Cicănești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Remorcă auto LPA150-U, 994 
lei; Grup electrogen, 170 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada 
depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 
încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că încasată de 
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 
deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații 
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 
162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
22/04/2016. Licitația va avea loc în data de 25/04/2016, ora 
13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile 
care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Dumitrescu Claudia – Mălureni, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism marca Skoda Octavia 1,9 TDI, an fabricație 2002. 
Valoare (Ron, fără TVA): 5.780 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată, ca 
încasată, de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 26.04.2016. Licitația va avea loc în data de 
27.04.2016, ora 11:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Busegeanu Danut - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Dacia Logan, an de fabricație 2004. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 2.209 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 04/05/2016. Licitația va avea loc în data de 
05/05/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Sediul Serviciului Fiscal municipal Curtea de Argeș.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 
Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 
II Bold Marius Ciprian – Brăduleț. după cum urmează: Denumire: 
Teren în suprafață de 2795 mp, situat în localitatea Arefu, jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 28.453 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX00
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 
până în ziua de 03/05/2016. Licitația va avea loc în data de 
04/05/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș.

ANUNȚURI
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turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./B.I. paşaport în termen 
de valabilitate şi specimen de 
semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană fizică, precum şi copie a 
documentului oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
(poate fi orice document din care 
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu 
a acţionarului persoană fizică şi/sau 
motivul pentru care acestuia i-a fost 
desemnat un reprezentant legal). În 
cazul acţionarilor persoane juridice: 
-copie C.I./B.I. sau paşaport în 
termen de valabilitate pentru repre-
zentantul legal al acţionarului- 
persoană juridică; -un specimen de 
semnătură pentru reprezentantul 
legal al acţionarului, legalizat/ certi-
ficat de un notar sau de un alt 
organism cu competenţe de legali-
zare/ certificare a semnăturii sau se 
poate proceda direct la legalizarea/ 
certificarea semnăturii aplicate pe 
formularul de vot prin corespon-
denţă; -copie a certificatului de 
înmatriculare sau a unui document 
echivalent; -copie a documentului 
oficial care atestă calitatea de repre-
zentant legal a persoanei fizice care 
semnează formularul de vot prin 
corespondenţă în numele acţiona-
rului- persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul Comer-
ţului sau de orice alt organism 
similar). Documentele, materialele 
informative şi proiectele de hotărâri 
în legătură cu Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pot fi 
consultate de acţionari la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare, înce-
pând cu data de 12.04.2016. În 
cazul în care nu se întruneşte 
cvorumul legal, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va avea loc 
în data în data de 13.05.2016 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Pentru a se 
asigura condiţii bune de desfăşurare 
a Adunării Generale a Acționarilor 
Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţio-
narii să-şi anunţe din timp intenţia 
de a participa la şedinţă, la telefon 
numărul 021319.66 60/int. 2127 sau 
prin fax la numărul 021.319.66.56, 
până cel  târziu în data de 
21.04.2016. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la Biroul Juridic /
Relaţii Investitori, la numărul de 
telefon menţionat mai sus şi pe 
website-ul societăţii (www.prospec-
tiuni.ro). Administrator judiciar, 
EURO INSOL SPRL Prin Practi-
cian Coordonator Munteanu- Lazar 
Adrian.

LICITAȚII  
l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are 
loc in baza Adunarilor Creditorilor 
din: 04.08.2015, 30.09.2015, 
1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 ,  1 4 . 0 1 . 2 0 1 6  s i 
30.03.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de 15.04.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et.7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil 
situat in com. Bucov, sat Bucov, str. 
S o s .  D N 1 B ,  F. N ,  T  5 6 , 
P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata  masurata de 27.630 mp, 
din acte 27.863, compus din teren, 
hala industriala C1, cladire paza, 
platforma decantor, imobilul 
dispune de bransamente la toate 

retelele tehnico-edilitare existente in 
zona (apa, gaze, energie electrica, 
fosa septica) la pretul de 1.786.240 
lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 20% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are 
loc in baza Adunarilor Creditorilor 
din: 04.08.2015, 30.09.2015, 
1 0 . 1 1 . 2 0 1 5 ,  1 4 . 0 1 . 2 0 1 6  s i 
30.03.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de  15.04.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et.7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil 
situat in loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 
35, Parcela Cc 277/2  jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in 
suprafata  masurata de 1622 mp, 
compus din teren si baraca   la 
pretul de 58.720 lei. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 
20% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatia are loc in baza 
Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015, 
14.01.2016 si 30.03.2016. Licitaţia 
va avea loc pe data de  15.04.2016 
orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Comuna Bascov scoate la 
vânzare prin licitaţie publică cu 
strigare imobilul situat în Com. 
Bascov, langa blocul C2, parter, jud. 
Arges, compus din teren in supra-
fata de 102.68 mp si constructie cu 
destinatia de spatiu comercial, 
regim de inaltime parter, cu supra-
fata utila de 89.06 mp,   înscris în 
C.f. cu nr. 85924 a localitatii Bascov, 
nr. cadastral 1268, 1268- C2, 
imobilul  se afla in proprietatea 
comunei Bascov. Se noteaza dreptul 
de ipoteca legala in favoarea SC 
Vatrador Comp SRL sub C1 din 
cartea funciara 85924 UAT Bascov. 
Transferul proprietatii catre compa-
rator se va face fara ipoteca. Data, 
ora şi locul licitaţiei: 28.04.2016, ora 
14:00, la sediu Primăriei comunei 
Bascov – Sala de consiliu - parter, 
din localitatea Bascov, str. Paisesti 
DN, nr.125, jud. Arges. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 37.100 
euro echivalent a 164.817 lei 
conform Raportului de evaluare. 
Condiţiile privind înscrierea la lici-
taţie sunt: constituirea garanţiei de 
participare la licitaţie, inclusiv toate 
documentele necesare; soliciterea şi 
primirea caietului de sarcini aferent 
licitaţiei, contra cost, incepand cu 
data de 15.04.2016 de la Comp. 
Oficiu juridic – Primaria Bascov.

l Primăria Municipiului Alexan-
dria, cu sediul în str. Dunării nr.139, 
cod fiscal 4652660, organizeazã 
licitaţie publică deschisă în scopul 
concesionării unui  teren în supra-
faţă de 27,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes local 
al municipiului Alexandria, situat  
în strada Dunării, zona bl.L5, lot 2. 
Perioada de concesionare este de 25 
ani. Licitaţia va avea loc la data de 
10.05.2016, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria,   
iar ofertele se  primesc la registra-
tura Primăriei Municipiului 
Alexandria,  pânã  în preziua datei 
de  licitaţie, orele 16:00, într-un 
singur exemplar în limba română. 
Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra 
cost, la sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, Serviciul Valori-
ficare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int.132, fax. 0247317728. Împotriva 
licitaţiei, până la momentul adjude-
cării, se va putea face contestaţie la 
Judecătoria Alexandria (strada 
Independenţei, nr. 22, Alexandria). 
Soluţionarea litigiilor se realizează 
la Tribunalul Teleorman-Secţia 

Contencios Administrativ ( strada 
Ion Creangă, nr. 53, Alexandria). 
Clarificările privind licitaţia se pot 
obţine maxim până la data de 
03.05.2016.

l Comuna Tamaşi, cu sediul Str.
Principală, nr.192, sat Tamaşi, Com.
Tamaşi, jud.Bacău, în temeiul HCL 
Tamaşi nr.12/17.02.2016, organi-
zează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea apartamentului nr. 
4, situat în bl.1, sc.C, sat Tamaşi, 
Comuna Tamaşi, compus din 3 
camere în suprafaţă totală 69,76mp. 
Documentele de calificare se regă-
sesc în caietul de sarcini şi se depun 
până la 12.04.2016, ora 15.30. Lici-
taţia publică va avea loc în data de 
13.04.2016, ora 10.00, la sediul 
Comunei Tamaşi. Taxa pentru caie-
tului de sarcini este 30RON. Caietul 
de sarcini se procură de la Sediul 
Comunei Tamaşi. Garanţia de 
participare este 777RON. Taxa de 
participare este 100RON. Garanţia 
şi taxele se achită prin virament 
b a n c a r  î n  c o n t u l 
RO62TREZ0615006XXX000204 
-Trezoreria Municipiului Bacău sau 
numerar la casieria Comunei 
Tamaşi, până la 12.04.2016, ora 
15.30. Informaţii suplimentare: la 
sediul Comunei Tamaşi, tel/fax: 
0234.225.025, e-mail: primariata-
masi@yahoo.com

l Organizatorul licitaţiei: Direcţia 
Silvică Teleorman, cu sediul în 
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu 
n r. 3 ,  j u d .  Te l e o r m a n ,  t e l . 
0247/312.333, fax 0247/315.790, 
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
20.04.2016, ora 10.00. Locul desfă-
şurării licitaţiei: sediul Direcţiei 
Silvice Teleorman, Alexandria, str. 
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică 
cu prezentarea ofertelor scrise în 
plic închis şi sigilat pentru vânzarea 
masei lemnoase fasonate, provenită 
din pădurile statului. Licitaţia este 
organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamen-
tului de vânzare a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 15.04.2016, 
ora 10.00. Data şi ora limită până la 
care se poate depune documentaţia 
pentru preselecţie şi înscriere la 
licitaţie: 14.04.2016, ora 16.00. Lista 
loturilor de masă lemnoasă faso-
nată, preţurile de pornire şi pasul de 
licitare sunt afişate la sediul organi-
zatorului şi pe stie-ul www.rosilva.
ro. Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit  la  l ic itaţie : 
1286,023mc, din care pe sortimente: 
-lemn rotund pentru cherestea: 
24,293mc; lemn rotund şi despicat 
pentru industria celulozei şi hârtiei: 
536,317mc; lemn rotund pentru 
construcţii: 725,413mc; şi respectiv 
pe specii şi grupe de specii: stejari: 
31mc; cer, garnita: 1082,487mc; 
frasin: 89,508mc; salcâm: 1mc, 
diverse moi: 15,028mc; diverse tari: 
67 mc. Masa lemnoasă oferită la 
vânzare provine din fondul forestier 
proprietate publică a statului şi nu 
este certificat în sistemul Forest 
Stewartship Council  (FSC). 
Conform caietului de sarcini, masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată 
dupa încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere în aceeaşi 
zi, sau se poate oferi la o nouă lici-
taţie în condiţiile prevăzute de 
prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând 
cu data de 08.04.2016. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare, vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, 
persoană de contact ing.Ionescu 
Dimitrie, tel. 0726.175.233.

l Primăria municipiului Caracal, 
cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 10, 
organizează la data de 19.04.2016, 
ora 10:00, licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea unor spaţii 
comerciale ce apartin domeniului 
public al municipiului Caracal, 
situat în Calea Bucureşti nr. 45A şi 
Str. Mihai Eminescu nr. 20A, după 
cum urmează: 1. Închirierea 
spaţiului comercial nr. 2, în supra-
faţa de 22,00 mp ce aparţin dome-
niului public al municipiului 
Caracal, situat în Calea Bucureşti 
nr. 45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. 2. Închirierea spaţiului comer-
cial nr. 3, în suprafaţa de 22,00 mp 
ce aparţin domeniului public al 
municipiului Caracal, situat în 
Calea Bucureşti nr. 45A. Preţ de 
pornire – 40 lei/mp/lună. 3. Închiri-
erea spaţiului comercial nr. 4, în 
suprafaţa de 18,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situat în Calea Bucureşti 
nr. 45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. 4. Închirierea spaţiului comer-
cial nr. 5, în suprafaţa de 18,00 mp 
ce aparţin domeniului public al 
municipiului Caracal, situat în 
Calea Bucureşti nr. 45A. Preţ de 
pornire – 40 lei/mp/lună. 5. Închiri-
erea spaţiului commercial nr. 7, în 
suprafaţa de 23,00 mp ce aparţin 
domeniului public al municipiului 
Caracal, situat în Calea Bucureşti 
nr. 45A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. 6. Închirierea spaţiului 
commercial nr. 7, în suprafaţa de 
20,00 mp ce aparţin domeniului 
public al municipiului Caracal, 
situate în Str. Mihai Eminescu nr. 
20A. prêt de pornire – 40 lei/mp/
lună.  7. Închirierea spaţiului 
commercial nr. 6, în suprafaţa de 
20,00 mp ce aparţin domeniului 
public al municipiului caracal, 
situate în str. Mihai Eminescu nr. 
20A. Preţ de pornire – 40 lei/mp/
lună. Preţurile de pornire nu 
include TVA. Documentaţia şi 
instrucţiunile privind organizarea 
licitaţiei se pot obţine de la Compar-
timentul Concesiuni, Contracte, 
Acorduri, din stradă Piaţa Victoriei 
nr. 8 sau la telefon 0249-511.384, 
interior 131. Ofertele se depun până 
la data de 18.04.2016, ora 16:30, la 
Ghişeul Unic din cadrul primăriei 
municipiului Caracal. Ofertele se 
deschis în dată de 19.04.20016, ora 
10:00, în prezenţa ofertanţilor, la 
sediul Primăriei municipiului 
Caracal.  

l Anunt participare licitatie 
deschida pentru servicii servicii de 
orientare si de consultanta profesi-
onala (informare si consiliere 
profesionala asa cum sunt ele 
prevazute la art. 58 din Legea 
76/2002. 1. Achizitor: Agentia 
Judeteana Pentru Ocuparea Fortei 
de Munca Cluj Cod de Inregistrare 

Fiscala:11372395; Adresa: Strada 
George Cosbuc Nr.2, Cluj-Napoca, 
judetul Cluj; Tel.: (0264)590227; 
Fax (0264)595214. 2. Procedura 
aplicata pentru atribuirea contrac-
tului de achizitie: licitatie deschisa. 
3. a) Locul de prestare a serviciilor: 
conform prevederilor Caietului de 
sarcini. b) Natura serviciilor care 
vor fi furnizate: servicii de orientare 
si de consultanta profesionala 
(informare si consiliere profesio-
nala asa cum sunt ele prevazute la 
art. 58 din Legea 76/2002, cu modi-
ficarile si completarile ulterioare) - 
Cod CPV 853120300-2 rev.2. 4. 
Numarul de persoane ce urmeaza a 
fi consiliate: 4000/an, conform 
prevederilor Caietului de sarcini. 5. 
Opt iunea de  achiz i t ionare :  
conform documentatiei de atri-
buire. 6. Indicatii referitoare la 
posibilitatile ofertantilor de a 
depune oferta pentru o parte sau 
pentru intreag numarul de benefi-
ciari: oferta trebuie depusa pentru 
intreag numarul de beneficiari 
prevazut in Caietul de sarcini - nu 
se accepta oferte partiale. 7. a) 
Durata acordului-cadru de achi-
zitie: 48 (patruzecisiopt) luni. b) 
Data intrarii in vigoare a contrac-
tului de achizitie: conform docu-
menta t i e i  de  a t r ibu i re .  8 . 
Subcontractanti: nu se accepta 
subcontractanti. 9.a) Documentatia 
de atribuire se poate obtine la solici-
tarea scrisa a oricarui operator 
economic interesat adresata catre 
AJOFM Cluj, Biroul Manage-
mentul Pietei Muncii, email ioan.
ch i tac@c j .anofm.ro  ,  Fax : 
(0264)595214, Tel.: (0264)590227, 
(0264)596816, persoana de contact 
Chitac Ioan-sef serviciu b) Data 
limita de primire a solicitarilor de 
clarificari: 14.04.2016; c) Data 
limita pentru depunerea ofertelor: 
20.04.2016 ora 16:30; d) Modul de 
depunere a ofertelor: Oferta se va 
intocmi  in doua exemplare. Fiecare 
exemplar se introduce in cate un  
plic sigilat, pe care se mentioneaza 
„Original”, respectiv „Copie”. Pe 
fiecare dintre exemplare, trebuie sa 
fie scrisa denumirea si adresa ofer-
tantului, pentru a permite retur-
narea ofertei, fara a fi deschisa, in 
cazul in care oferta respectiva este 
declarata intarziata. Fiecare plic 
(plicul „Original”, respectiv plicul 
„Copie”) va contine in interior cate 
3 plicuri  sigilate si stampilate: 
Plicul nr. 1: Documente de califi-
care. Plicul nr. 2: Oferta tehnica 
(conform Fisei de Date a Achizitiei 
si a Caietului de sarcini).  Plicul nr. 
3: Oferta financiara (conform Fisei 
de Date a Achizitiei si a Caietului 
de sarcini). Fiecare din cele 3 
plicuri va avea o prima pagina de 
opis cu documentele pe care le 
contine. Cele 2 plicuri: „Original” si 
„Copie” se vor introduce intr-un 

plic exterior, pe care se va scrie: - 
Numele si adresa destinatarului; - 
Denumirea activitatii  pentru care 
se face oferta; - Numele ofertan-
tului; - Pe plic se va face menti-
unea: „ A nu  se deschide inainte de 
data licitatiei” (data…, ora…). 
Ofertantii au obligatia de a nume-
rota, semna si ştampila fiecare 
pagina a ofertei (inclusiv paginile 
care sunt xerocopii ale actelor soli-
citate si poarta ştampila si semna-
tura de certificare „conform cu 
originalul”). e) Limba de redactare 
a ofertei si a documentelor insoti-
toare ale acesteia: limba romana. 
10. Garantie de participare la 
procedura de atribuire: 10000 lei 
IMM – urile vor beneficia de redu-
cerea garantiei de participare de 
50%, adica de 5.000 lei. 11. Modali-
tati de finantare a pretului contrac-
tului de achizitie: surse proprii 
Bugetul Asigurarilor pentru Somaj 
. 12. Criterii de calificare privind 
situatia personala, economico-fi-
nanciara precum si capacitatea 
tehnica si profesionala a ofertan-
tilor: in conformitate cu prevederile 
documentatiei de atribuire. 13. 
Derularea procedurii de atribuire: 
in conformitate cu "Procedura 
Operationala Selectia Furnizorilor 
De Servicii de Consultanta si 
Formare Profesionala" al AJOFM 
Cluj. 14. Perioada pentru care ofer-
tantul trebuie sa isi mentina oferta 
valabila: pe toata perioda derularii 
contractului. 15. Criteriul de atri-
buire a contractului de achizitie: 
PRETUL CEL MAI SCAZUT.

PIERDERI  
l Pierdut atestat transport marfa 
intern si international, cartela taho-
graf pe numele SBOIU MIHAI. Le 
declar nule.

l S.C. Dianthus Company SRL 
declara pierdute si nule Autorizatia 
de transport CEMT cu Nr.00024137 
seria 00192 si Carnet de drum 
Nr.1600192.

l Declar pierdută şi anulată legiti-
maţia de mediator emisă în anul 
2014 pe numele Izvernari Marina 
Lidia (Izvernari Lidia) de Consiliul 
de Mediere.

l Coliseum SA, J16/786/2007, 
CUI:RO5057024, cu sediul în 
Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 
115, Jud. Dolj, declară pierdute şi 
nule următoarele: anexă autorizare 
pentru punctul de lucru din 
Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 
115, Jud. Dolj şi certificatul consta-
tator pentru punctul de lucru din 
Craiova, str. Nicolae Romanescu, 
nr. 112, jud. Dolj, înregistrat cu 
contractul de închiriere nr. 837 din 
15.08.2005.

ANUNȚURI

publicitate


