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OFERTE SERVICIU
l Angajăm bucătărese cu experienţă. Program flexibil, salarizare
atractivă. Telefon 0766.181.082.
l SC Alpaccess SRL angajează
pentru Bucureşti vopsitori şi sablatori cu experienţă şi muncitori
necalificaţi. Aşteptăm CV-ul dvs.
pe adresa recrutari@alpaccess.
com. Relaţii la tel.0344.141.445.
l Academia Română Filiala Iaşi,
Institutul de Arheologie, organizează în ziua de 13 decembrie 2016,
ora 12.00 concurs pentru ocuparea
postului de cercetător ştiințific
gradul II, în domeniul Arheologie
medievală, specializarea Arheologia
epocii medievale în spațiul est-carpatic. Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului în ziar.
Informaţii suplimentare se pot
obţine de la secretariatul institutului
şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon: 0332106173
/0332101115.
l Spitalul Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu”, cu sediul în
localitatea Târnăveni, str.Dr.Victor
Babeş, nr.2, judeţul Mureş, organizează concurs, conform HG
286/23.03.2011, pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de zidar-zugrav, 1 post, pe
durată determinată. Concursul se
va desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 28.11.2016, ora 9.00;
-proba practică în data de
07.12.2016, ora 9.00; -interviul în
data de 07.12.2016, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii pentru postul de
zidar-zugrav trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
speciale: calificare în funcţia de
zidar-zugrav şi vechime de minim
1 an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
perioada: 14.11.2016-18.11.2016, la
sediul Spitalului Municipal „Dr.
Gh.Marinescu” Târnăveni. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului
Municipal „Dr.Gh.Marinescu”
Târnăveni, telefon: 0265.446.161,
interior: 150, fax: 0265.446.156.
l Clubul Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Cardinal Iuliu Hossu,
nr.23, telefon: 0264.592.249, fax:
0264.592.786, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de antrenor handbal,
1 post, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 07 decembrie 2016, ora 12.00; -proba
interviu în data de 07 decembrie
2016, ora 13.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: superioare; carnet
antrenor; -vechime: experienţă
minimă în domeniu 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
28 noiembrie 2016, ora 14.00, la
sediul Clubului Sportiv Universitatea Cluj-Napoca, Cluj-Napoca,
str.Cardinal Iuliu Hossu, nr.23.
Relaţii suplimentare la sediul
Clubului Sportiv Universitatea
Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str.
Cardinal Iuliu Hossu, nr.23,
persoană de contact: Popa Marcel,
telefon: 0726.672.441.
l În data de 09-12-2016, ora 9 va
avea loc la sediul Primăariei or.

Mărăşeşti, jud. Vrancea, Concursul
privind ocuparea postului contractual vacant, pe perioada nedeterminată, de inspector gr. debutant
în Serviciul administrare Casa de
cultură din subordinea Consiliului
local al or. Mărăşeşti. Condiţii de
participare: -Generale- conform
art.3 din H.G. 286/2011 modificată
şi completată; -Specifice: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă, sau
echivalenta. În perioada 11/11–
24/11/2016, la sediul Primăriei se
vor depune dosarele de participare
la concurs, ce vor conţine documentele prevăzute în H.G.
286/2011 modificată şi completată.
Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor:
25-28/11/2016; 2. Proba scrisă:
09-12-2016, ora 9. 3. Interviul- data
va fi anunţată odată cu afişarea
rezultatelor probei scrise. Bibliografia va fi afişată pe site-ul şi
tabela de afişaj ale instituţiei.
Relaţii suplimentare, la sediul
Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon
0237260550.

funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcţiei
publice de execuţie sunt următoarele: -studii liceale, respectiv studii
medii liceale finalizate cu diplomă
de bacalaureat; -cunoştinţe operare
pe calculator, la nivel superior,
Word şi Excel; -nu este necesară
vechime. Concursul se va organiza
la sala de şedinţe a Primăriei
Dârjiu, judeţul Harghita, conform
calendarului următor: -13 decembrie 2016, ora 10.00, proba scrisă;
-16 decembrie 2016, ora 10.00,
proba interviu. Dosarele de
înscriere se depun în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României. Pentru informaţii
suplimentare legate de actele
necesare în dosarul de înscriere,
precum şi pentru înmânarea bibliografiei necesare participării la
concurs, candidaţii se pot adresa la
Primăria Dârjiu, judeţul Harghita,
telefon: 0266.222.002.

l Primăria or. Mărăşeşti, jud.
Vrancea organizează în 29-112016, ora 9, Concursul privind
ocuparea postului contractual
vacant, administrator tr.I, pe perioadă determinată, în Serviciul
administrare piaţa agro-alimentară din subordinea Consiliului
local al or. Mărăşeşti. Condiţii de
participare: 1. Generale- conform
art. 3 din H.G. 286/2011 modificată şi completată; 2. Specifice
pentru: -studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă de minim 4 ani.
În perioada 11/11- 17/11/2016, la
sediul Primăriei se vor depune
dosarele de participare la concurs.
Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor între
18- 21/11/2016; 2. Proba scrisă în
29-11-2016, ora 9; 3. Interviul–
data anunţată după proba scrisă.
Relaţii suplimentare, la sediul
Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon
0237260550.

Anunt Primaria Comunei Calmatuiu De Sus cu sediul in localitatea
Calmatuiu De Sus, Str. Principala,
nr. 74, judetul Teleorman, organizeaza concurs conform Legii nr.
188/1999, pentru ocuparea functiilor publice vacante, de: 1)-referent, 1 post, functie publica de
executie, clasa III, grad profesional
debutant, in cadrul compartimentului buget-finante, impozite si
taxe locale, contabilitate si achizitii
publice; 2) politist local, 3 posturi,
functii publice de executie, clasa
III, grad profesional debutant, in
cadrul compartimentului Politie
Locala. I.Probele stabilite pentru
concurs sunt: -selectia dosarelor de
inscriere maxim 5 zile lucratoare
de la data expirarii termenului de
depunere a dosarelor; - proba
scrisa - 14.12.2016, ora 10,00;
-interviul -16.12.2016, orele 10,00.
II. Conditiile de participare la
concurs sunt: Pentru functia
publica de executie referent, clasa
III, grad profesional debutant la
compartimentul buget-finante,
impozite si taxe locale, contabilitate si achizitii publice: - candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile
si completarile ulterioare; -studii
medii liceale, absolvite cu diploma
de bacalaureat; -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice: Fara vechime.
Pentru functiile publice de executie
politist local, clasa III, grad profesional debutant, la compartimentul Politie locala: -candidatii
trebuie sa indeplineasca conditiile
prevazute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile
si completarile ulterioare; -studii
medii liceale, absolvite cu diploma
de bacalaureat; -vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice: Fara vechime
Candidatii vor depune dosarele de
participare la concurs in termen de
20 zile de la publicarea anuntului
in Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul Primariei Comunei
Calmatuiu De Sus. Relatii suplimentare la sediul: Primariei
Comunei Calmatuiu De Sus,
persoana de contact: Gargarita
Emilia, telefon: 0247.356.211;
0786.095.212, fax: 0247356211,
E-mail: secretar@primariacalmatuiudesus.ro

l Primăria Comunei Dărmăneşti,
județul Dâmbovița, str.Principală,
nr.897, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante de şofer, conform HG
286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba scrisă în data de
7 decembrie 2016, ora 10.00; -interviul în data de 8 decembrie 2016,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii/profesionale absolvite
cu diplomă; -permis de conducere
auto profesionist categ.B şi C;
-disponibilitate de lucru în
program prelungit; -fără vechime
în funcție. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Dărmăneşti. Relații suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Dărmăneşti,
persoană de contact: Răduță
Viorel, tel.0752.167.902 sau la tel.şi
fax: 0245.661.306, e-mail:
primaria.darmanesti@yahoo.com
l Primăria Comunei Dârjiu,
judeţul Harghita, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante: referent, clasa III, grad debutant, la
Compartiment Social. Candidatul
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul

l Spitalul Orăşenesc Turceni, cu
sediul în localitatea Turceni, str.
Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, organizează concurs sau examen, după
caz, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: 1 post de
economist IA -specialitate economică -Biroul Aprovizionare, transport, administrativ, conform HG
286/23.03.2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul
se va desfăşura astfel: -proba scrisă
în data de 07.12.2016, ora 11.00;
-proba interviu în data de
13.12.2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
specialitate economică; -vechime: 6
ani şi 6 luni vechime în specialitate;
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs sau
examen, după caz, în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului
O r ă ş e n e s c Tu r c e n i , B i r o u l
RUNOS. Relaţii suplimentare la
sediul Spitalului Orăşenesc
Turceni, persoană de contact:
Mănoiu Elisabeta, telefon:
0253.335.035, fax: 0374.833.334,
e-mail: spitalulorasenescturceni@
yahoo.com
l Primăria Oraş Bechet, cu sediul
în localitatea Bechet, str.A.I.Cuza,
nr.100, județul Dolj, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcției publice vacante de polițist
local, clasa III, grad profesional
principal: 1 post. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 13.12.2016, ora 10.00,
-proba interviu în data de
15.12.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
-vechime: 5 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Oraşului Bechet,
str.A.I.Cuza, nr.100, județul Dolj.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Oraşului Bechet,
Compartiment Resurse Umane,
persoană de contact: Radoi Gigi
Alin, telefon: 0251.336.826, fax:
0251.337.197, e-mail: bechet@
cjdolj.ro.
l UM 02210 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul
în b-dul Ghencea, nr.35-37, sect.6,
organizează concurs de ocupare a
unui post vacant, conform temeiului legal HG 286/2011, astfel:
-denumirea postului: muncitor
calificat tr.I (electrician), formaţiunea de cazarmare din localitatea
Buda, judeţul Prahova; -studii:
absolvent cel puţin al învăţământului general obligatoriu (10 clase);
-vechime în muncă: minim 9 ani;
-vechime în specialitatea meseriei:
minim 2 ani; -data, ora, locul de
desfăşurare proba scrisă:
08.12.2016, ora 10.00, la sediul UM
02210 Bucureşti; -data, ora, locul
de desfăşurare proba practică:
14.12.2016, ora 10.00, la sediul UM
02210 Bucureşti; -data-limită de
depunere a dosarelor: 25.11.2016,
ora 14.00. Depunerea dosarelor şi
organizarea concursului/examenului pentru postul de muncitor
calificat tr.I se vor face la sediul
UM 02210 Bucureşti, b-dul
Ghencea, nr.35-37, sector 6, unde

vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului la telefon:
0754.015.947.
l UM 02210 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, cu sediul
în b-dul Ghencea, nr.35-37, sect.6,
organizează concurs de ocupare a
unui post vacant, conform temeiului legal HG 286/2011, astfel:
-denumirea postului: director gr.I/
şef unitate/Unitatea Militară
02210, Activităţi Economice Bucureşti; -studii: absolvent cu diplomă
de licenţă a studiilor superioare în
domeniul tehnic, în specialităţile
inginerie mecanică, inginerie auto,
vehicule rutiere; -vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
-data, ora, locul de desfăşurare
proba scrisă: 07.12.2016, ora 10.00,
la sediul UM 02210 Bucureşti;
-data, ora, locul de desfăşurare
proba interviu: 13.12.2016, ora
10.00, la sediul UM 02210 Bucureşti; -data-limită de depunere a
dosarelor: 25.11.2016, ora 14.00.
Depunerea dosarelor şi organizarea concursului/examenului
pentru postul de director gr.I se vor
face la sediul UM 02210 Bucureşti,
b-dul Ghencea, nr.35-37, sector 6,
unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului la
telefon: 0754.015.947.
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr.5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: asistent medical generalist-secţia OG II, 1 post vacant
(contractual), conform HG nr. 286
/ 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi Dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 06.12.2016,
ora 09.00; -Proba practică, în data
de 09.12.2016, ora 09.00; -Proba
interviu, în data de 14.12.2016 , ora
09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiţii generale: - cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul
în România; - cunoaşte limba
română, scris şi vorbit; - vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; - capacitate deplină de
exerciţiu; - stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; - îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor posturilor scoase
la concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - diplomă
de absolvire a liceului sanitar sau
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de licenţă în specialitate; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
24.11.2016, ora 14.00, la sediul
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Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50.
MANAGER, Dr. Ovidiu-Marcel
Moisa
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str.
Calea Giuleşti nr. 5, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei de: INFIRMIER-secţia
Neonatologie , 3 posturi vacante
(contractuale), conform HG nr.
286 / 2011, HG nr. 1027 / 2014 şi
Dispoziţia Primarului General al
Municipiului Bucureşti nr.
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
06.12.2016, ora 12.30; -Proba practică, în data de 09.12.2016, ora
12.30; -Proba interviu, în data de
14.12.2016 , ora 12.30. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: condiţii generale: cetăţenia română, cetăţenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România; - cunoaşte
limba română, scris şi vorbit; vârsta minimă reglementată de
prevederile legale; - capacitate
deplină de exerciţiu; - stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după
caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor posturilor scoase la concurs; - (candidatul/candidata) nu a fost
condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie,
care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii specifice: - Nivel de
studii – generale; - Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR
sau alţi furnizori autorizaţi de
Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii – act doveditor de absolvire.; Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de:
24.11.2016, ora 14.00, la sediul
Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, str.Calea Giuleşti
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare
la Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie „Prof.Dr.Panait
Sîrbu” Bucureşti, persoană de
contact: Ec.Manolache Elena,
telefon: 021 / 303.50.50.
MANAGER, Dr. Ovidiu-Marcel
Moisa
l Primăria municipiului
Râmnicu Sărat organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei contractuale de
conducere, vacantă, de administrator public. Concursul va avea
loc la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în data de
13.12.2016, ora 10,00 – proba
scrisă, iar interviul in data de
16.12.2016. Criteriile generale de
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participare, la concursul menţionat mai sus, sunt cele prevăzute
la punctul A) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local Râmnicu
Sărat nr.205/2016, precum şi cele
specifice şi anume: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalenta
în domeniul ştiinţelor inginereşti
sau în administraţie publică;
vechime în specialitatea studiilor
minimum 5 ani; cunoştinţe
operare calculator – nivel mediu;
cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională şi experienţă în administraţia publică.
Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afişa la sediul
Primăriei municipiului Râmnicu
Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat
www.primariermsarat.ro. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune până la data de 25 noiembrie 2016, inclusiv, ora 14,00, la
sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat şi
la numărul de telefon 0238561946.
l Primăria Colceag, cu sediul în
localitatea Colceag, nr.195A,
judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post
contractual de execuție vacant
muncitor calificat II -electrician, în
cadrul Compartimentului Întreținere, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de
14.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 16.12.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Condiții generale: a)are cetățenie
română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de lege; d)are capacitate
deplină de exercițiu; e)are stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinței medicale; f)
îndeplineşte condițiile de studii; g)
nu a fost condamnată definitiv
pentru săvârşirea unei infracțiuni
contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care

împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârşite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiții specifice: -nivelul studiilor: studii
generale sau şcoală profesională;
-certificat de calificare în meseria
de electrician întreținere şi reparații instalații şi echipamente electrice; -vechime în specialitatea
postului minim 1 an; -domiciliul în
comuna Colceag. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Colceag. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Colceag, persoană de contact:
Stoica Nicoleta, telefon:
0244.447.001, fax: 0244.447.001,
e-mail: primaria.colceag@yahoo.
com
l Primăria Coțofenii din Față, cu
sediul în localitatea Coțofenii din
Față, str.Coțofenilor, nr.442, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de: -inspector, clasa I, grad profesional superior -1 post, conform Legii
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; -inspector, clasa I, grad profesional debutant -1 post, conform
Legii nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
14.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 16.12.2016: -ora
10.00 pentru postul de inspector
superior; -ora 13.00 pentru postul
de inspector debutant. Pentru
participarea la concursul de
ocuparea postului de inspector
superior, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de
art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul fundamental: ştiințe
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inginereşti; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 9 ani. Pentru participarea la concursul de ocuparea
postului de inspector debutant,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental:
ingineria resurselor vegetale şi
animale; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:-. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 20 zile de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Coțofenii din Față.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Coțofenii din Față,
persoană de contact: Nuțu Claudia,
telefon: 0251.446.598, fax:
0251.446.598, e-mail: cotofenii_
din_fata@cjdolj.ro
l În temeiul prevederilor art.57,
alin.(4) din Legea nr.188/1999 r2,
privind Statutul funcţionarilor
publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.39, alin.(2) din Hotărârea
Guvernului nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, Primăria
Com.Sadova, jud.Dolj, organizează
în data de 13.12.2016, la sediul
Primăriei Sadova, concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante,
după cum urmează: -1 funcţie
publică de consilier, grad profesional debutant, în cadrul aparatului
de specialitate al primarului com.
Sadova -Compartiment Financiar-contabil; -2 funcţii publice de
consilier, grad profesional debutant,
în cadrul Compartimentului Agricol-cadastru; -1 funcţie publică de
consilier, grad profesional debutant,
în cadrul SPCLEP Sadova; -1
funcţie publică de consilier, grad
profesional debutant, în cadrul
Compartimentului Asistenţă
socială. Concursul va consta în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr._. Nr. 13940 din 07.11.2016.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 29. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de
29, luna noiembrie, anul 2016, ora 12.30, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud.
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri mobile, proprietate
a debitorului Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești, nr. 1086, jud. Dâmbovița (preț
vanzre = preț evaluare diminuat cu 50%, respectiv 1544 lei - (1544 x 50%) = 1544 - 722 = 722 lei):
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/
neimpozabilă/ scutit *); 1. Autoturism Skoda Felicia, an fabricație 1999, culoare albastră, capacitate
cilindrică 1289 cc, nr. înmatriculare DB-09-SMB, 722 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 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 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 si
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2),
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 11.11.2016.

susţinerea următoarelor probe:
-proba practică eliminatorie
-13.12.2016, ora 10.00; -proba scrisă
-13.12.2016, ora 11.00; -interviul
-15.12.2016, ora 10.00. Dosarele de
înscriere la concurs vor conţine
documentele prevăzute la art.49
din HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare şi se vor
depune în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Sadova. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de studii: -pentru ocuparea
funcţiei de consilier -Compartimentul Financiar-contabil se cer:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: finanţe,
contabilitate, economie şi afaceri
internaţionale; -pentru ocuparea
funcţiilor de consilier -Compartiment Agricol-cadastru se cer: studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalent,
în domeniul: agricol, horticol, ingineria mediului; -pentru ocuparea
funcţiilor publice de consilier
-SPCLEP şi Compartiment Asistenţă socială se cer: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă. Informaţii
suplimentare se pot obţine la nr.de
telefon: 0251.376.622, persoană
contact: Enache Nicolae.

VÂNZĂRI AUTO
l Volkswagen Passat Break 2007,
super intretinuta, arata si functioneaza impecabil. Pret 7000Euro.
0732366096

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vand apartament in Bucuresti,
in spate la Intercontinental, etaj 3,
4 camere, bucatarie echipata,
zugravit integral. Telefon 0244
513935.

CITAȚII
l Se citează Löcsei Armin, cu
domiciliul în comuna Cristur, str.
Bucovinei nr.111, judeţ Hunedoara,
şi temporar în comuna Şoimuş
nr.360, judeţ Hunedoara, la Judecătoria Deva, sala 24, ora 9, în
dosarul civil 4602/221/2016 la data
de 07.12.2016 pentru divorţ.
l Numitul Goldenberg Marcel, cu
ultimul domiciliul cunoscut în Iaşi,
Sos. Stefan cel Mare nr. 43, jud.
Iasi, este citat la Tribunalul Iasi, cu
sediul in Iasi, str. Elena Doamna nr.
1A, pe data de 06.12.2016, ora 9.00,
complet D4 civil, in calitate de
Parat in dosarul nr. 7704/99/2015,
avand ca obiect Uzucapiune, in
proces cu reclamantii Placinta
Constantin si Placinta Silvia.
l Numitul Mihalache Viorel este
chemat în calitate de pârât în
dosarul nr. 1027/335/2015 aflat pe
rolul Judecătoriei Videle în data de
23.11.2016 în proces cu Banaru
Ion, Banaru Dumitru având ca
obiect partaj judeciar.
l Pârâta Tănăsoiu Mariana
Eugenia, domiciliată în com.
Poiana Câmpina, jud. Prahova, se
citează la Judecătoria Câmpina
pentru data de 15.12.2016, ora
09:00, în dosarul nr. 6408/204/2015,
având ca obiect acțiune în constatare, reclamant fiind Nițu Mircea
Dragoş Gabriel.
l Se citează Isache Cătălin cu domiciliul în Comuna Tarcău. Sat Cazaci,
Judeţ Neamţ la Judecătoria Ploieşti,
în dosar 18589/281/2015 termen
29.11.2016, ora 08:30 pentru divorţ
l Se citeaza Susanne Klenk la
Judecatoria Rosiorii de Vede, str.
M a r a s e s t i , n r. 5 2 , j u d e t u l
Teleorman, ora 8,30 in data de 16
noiembrie 2016 in dosarul
1049/292/2014-partaj cu Bucur
Ali-Izi si altii.
l Voros Stefan, cu ultimul domiciliu cunoscut in Timisoara, str
Stefan Furtuna, nr 7, jud Timis,
este citat in data de 16.11.2016 la
Judecatoria Caransebes, in dosar
numar 510/208/2016 in procesul
civil ce are ca obiect uzucapiune.
l Prin SC nr. 557/15.09.2016,
pronunţată de Judecătoria Dr. Tr.

Severin, în dos. 464/225/2016, s-a
desfăcut căsătoria dintre reclamanta Zaharia Ioana şi pârâtul
Zaharia Petrică. Reclamanta revine
la numele de „Puşcaşu”. Exercitarea autorităţii asupra minorei se
va face în comun. Stabileşte locuinţa minorei la mama reclamantă.
Stabileşte în sarcina pârâtului
pensie de întreţinere de 229 lei/
lunar. Obligă pârâtul la 600 lei cheltuieli de judecată.
l Ivan Roxana, identificata cu
CNP 2900321270030, cu ultimul
domiciliu cunoscut Italia, loc.
Gavardo, str. Santa Lucia, nr. 24
este chemata la Judecatoria Piatra
Neamt, cu sediul in Piatra Neamt,
str. Alexandru cel Bun nr. 16-18,
jud. Neamt, Completul C 5, ora
09.00, în ziua de 14.12.2016, in
calitate de Pârât, în proces cu EON
Energie Romania SA în calitate de
Reclamant, cerere de valoare
redusă, dosar nr. 10098/279/2015.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, în temeiul Legii nr.421/2002,
citează public proprietarul/deţinătorul vehiculelor, aflate pe domeniul
public, pentru luarea măsurilor de
eliberare a domeniului public,
pentru vehicululele: Dacia 1320,
culoare albastru, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în Strada Râul
Şoimului Nr. 2, în faţa blocului 46,
sc. 6; rulotă, culoare gri, fără plăcuţe
de înmatriculare, aflat lângă punctul
termic din Strada Spiniş Nr. 8,
lateral bloc 43; BMW 525, culoare
gri, fără plăcuţe de înmatriculare,
aflat pe Strada Emil Racoviţă Nr.
10, Bloc R 19, în parcare, lateral sc.
A. În caz contrar se va dispune
inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea
într-un loc special amenajat,
respectiv Şoseaua Berceni nr. 38A,
Sector 4, Bucureşti.
l Tribunalul Iaşi, str.Elena
Doamna, nr.1A, Iaşi, Materia: Civil,
Camera S.II, etaj II, Dosar nr.
14791/245/2015. Citaţie emisă la
01 noiembrie 2016. Giosanu
Adrian, cu ultimul domiciliu în
Iaşi, este chemat în această
instanţă, camera S.II, etaj II,
Complet civ a12, în ziua de 28
noiembrie 2016, ora 09.00, în calitate de intimat, în proces cu Municipiul Iaşi prin Primar, în calitate
de apelant, cu obiect pretenţii. În

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr._. Nr. 13954 din 08.11.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 29. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 29,
luna noiembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud.
Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești, nr. 1086, jud.
Dâmbovița: - Teren extravilan în suprafață de 5000 mp, situat în localitatea I.L. Caragiale, tarlaua 48,
parcela 612/79, punctul Boboci, jud. Dâmbovița, prețul de pornire al licitației este preț de evaluare
diminuat cu 50%, respectiv 20000 lei {40000 lei - (40000 x 50%)}= 40000 - 20000 = 20000 lei}.
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini; SFO MORENI,
Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul IBAN
RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie 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 207/2015 privind Codul de procedura fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.
d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 11.11.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
caz de neprezentare a părţilor, se va
putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătura
de primire, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional ori
prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are
în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
l Anunt desemnare mandatar
financiar Uniunea Elena Din
Romania aduce la cunostinta
publica faptul ca in conformitate
cu prevederile art.26 alin.(2) din
Legea nr.334/2006, privind finantarea activitatii partidelor politice si
a campaniilor electorale, republicata cu completarile ulterioare, a
desemnat mandatarul financiar in
persoana doamnei Caracas M.
Carmen. Cod unic identificare
mandatar: 13160062.
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator
judiciar al debitorului S.C. GN
Giani Pan S.R.L., conform
Sentinţei Civile nr. 359/JS din data
de 27.10.2016, pronunţată de către
Tribunalul Caraş-Severin în
dosarul nr. 990/115/2016, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin.
(2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din
Legea nr. 85/2014, coroborate cu
art. 71 alin. (2) sau, după caz, art.
73 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Notifică. Deschiderea procedurii
falimentului – procedura simplificată - împotriva debitoarei S.C. GN
Giani Pan S.R.L. Debitorul S.C.
GN Giani Pan S.R.L. - Resita, are
obligaţia predării gestiunii către
lichidatorul judiciar, împreună cu
lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii,
până la data de 28.11.2016.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este:
12.12.2016. Termenul limită de
verificare a creanţelor, de admitere,
afişare şi comunicare a Tabelului
suplimentar al creanţelor este:
12.01.2017. Termenul pentru întocmirea şi afişarea Tabelului definitiv
consolidat al creanţelor admise
este: 13.02.2017.
l Theodor Paleologu, candidat
independent pentru funcţia de
deputat la Alegerile pentru Senat şi
Camera Deputaţilor din 11 decembrie 2016, anunţă, în conformitate
cu prevederile legale, înregistrarea
la Autoritatea Electorala Permanentă a mandatarului financiar
expert contabil: Sanda Carmen
Gabriela. Numirea s-a realizat la
data de 07.11.2016, iar înregistrarea
la AEP, pe data de 08.11.2016.
l Romania, Judecatoria Lehliu
Gara-jdetul Calarasi, dosar
nr.964/249/2015, sentinta civila
nr.777, sedinta publica din data de
24.11.2015, Admite in parte cererea
formulata de reclamanta SC Asigurarea Romaneasca Asirom Vig SA,
cu sediul in mun.Bucuresti, bd.
Carol I, nr.31-33, sector 2, CUI
336290, J40/304/1991, in contradictoriu cu paratii Lepadatu Cristina,
cu ultimul domiciliu cunoscut, in
sat Gadinti, com.Gadinti, jud.
Neamt si ultima resedinta cunoscuta in sat Tamadau Mic, com.
Tamadau Mare, jud.Calarasi si
Lepadatu Ionut Florin cu ultimul
domiciliu cunoscut in sat Gadinti,

com.Gadinti,jud.Neamt si ultima
resedinta cunoscuta in sat
Tamadau Mic, com. Tamadau
Mare,jud.Calarasi. Obliga parata
Lepadatu Cristina in solidar, la
plata catre reclamanta a sumei de
1432 lei, achitata de reclamanta cu
titlu de despagubire persoanei
prejudiciate Popescu Natalia,
precum si a dobanzii legale penalizatoare aferenta acestei sume,
calculate de la data formularii
cererii-10.07.2015 si pana la data
achitarii integrale a debitului.
Obliga parata Lepadatu Cristina in
solidar la plata catre reclamanta a
sumei de 373 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Respinge ca neintemeiata cererea in ceea ce priveste
formularea ei impotriva paratilor
minori si Lepadatu Ionut Florin.
Cu apel in 30 de zile de la comunicare ce se depune la Judecatoria
Lehliu-Gara.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
S.C. Conf lux S.A. convoacă
A.G.O.A. în data de 14.12.2016 ora
16.00 la sediul din strada Sabinelor
nr.8 sector 5 Bucureşti cu următoarea ordine de zi: 1. Distribuirea
de dividende din profitul net rămas
nerepartizat. 2. Diverse. În cazul
neîndeplinirii condițiilor de cvorum
legal, a doua şedință va avea loc în
data de 15.12.2016 la ora 16.00.

LICITAȚII
l Edgab Impex SRL, C.U.I.
11724726, prin lichidator Expert
Am IPURL, cu sediul în Galaţi, str.
Plantelor, nr.7, scoate la vânzare
prin licitaţie publică, în datele de:
14,16,18.11.2016, ora 13.00, 2657
bucăți corpuri de iluminat proveniență Germania (lustre, aplice,
lampadare), respectiv lichidare stoc
la prețul total de 91.743 lei, reprezentând 40% din prețul de achiziție.
Ofertanţii vor achita până la ora
licitaţiei garanţia de 10% din
preţul de vânzare. Relaţii suplimentare la telefon 0236/470525;
0722/654481.
l Consiliul Local Breaza organizează: Închirierea unui spaţiu în
suprafaţa de 18 mp situat la demisolul Liceului Teoretic “Aurel
Vlaicu” Breaza, Str. Republicii nr.
69 în vederea desfăşurării unor
activităţi comerciale-comercializare
produse alimentare. Preţ pornire 5
lei/mp/lună. Durata 5 ani. Termen
depunere documente prevăzute în
Caietul de sarcini: 07.12.2016, ora
10:00. Desfăşurarea licitaţiei:
07.12.2016, ora 10:30. Caietul de
sarcini = 50 lei. Taxa de participare
= 50 lei. Garanţia de participare =
90 lei. Temei legal HCL nr.
149/27.10.2016. Condiţiile de participare se regăsesc în Caietul de
Sarcini care se poate procura de la
sediul primăriei Breaza.
l TRC Logistik SRL, prin lichidator judiciar, anunță vânzarea
prin licitație publică pe bază de
regulament, în data de 25.11.2016
ora 15.00, a următoarelor mijloace
de transport: autoutilitară Volvo N3
cisternă epavă, an fabricație 2005,
preț 8.010lei; autospecializată Iveco
cisternă, an fabricație 2001, instalație electrică arsă, preț 20.880lei;
autoutilitară Stralis N3 cisternă
epavă, an fabricație 2007, preț
18.000lei; autospecializată Iveco
cisternă, an fabricație 2001, preț
40.050lei. Licitația se va repeta în
data de 09.12.2016 ora 15.00,
20.12.2016 ora 15.00, 09.01.2017

ora 15.00 şi 23.01.2017 ora 15.00.
*Inspecția bunurilor se va realiza
potrivit programărilor, într-o
singură zi lucrătoare, cu două zile
înainte de data licitației. Prețurile
nu includ TVA. Nu vor fi acceptați
la licitație ofertanții care nu au
inspectat, în prealabil, bunurile.
Informații suplimentare, lichidatorul judiciar, tel 021-322.35.26/32.
Cererile de înscriere se vor depune
împreună cu dovada achitării
cauțiunii de 10% din prețul de
pornire, până în ziua anterioară
licitației, ora 16.00.
l SC Ermezos & Rita SRL, in
faliment, anunta vanzare, prin
lichidatorul judiciar C.I.I. Tudor
Catalin George a bunurilor mobile
din patrimoniu, prin licitatie
publica avand pretul de pornire
redus cu 25% fata de pretul de
vanzare. Sedintele de licitatie vor
avea loc saptamanal, in fiecare zi de
vineri, incepand cu data de
18.11.2016 la sediul lichidatorului
judiciar situat in Ploiesti, Str. Cerna
Nr. 11, Jud. Prahova. Date de
contact: telefon: 0725093254; fax
0344404029; email: catalin.george.
tudor@gmail.com. Bunurile ce
urmeaza a fi licitate: 1. Cuptor
convenctional ptr restaurante; 2.
Camera de fermentare LIEV 14; 3.
Cuptor cu banda SEN 805; 4.
Cuptor LEVENTI combinat; 5.
Masa lucru polietilena; 6. Cuptor
lipie; 7. Tavi patiserie. Caietul de
sarcini, in valoare de 500 lei, se va
putea achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Mex Cafe SRL desemnat prin
incheierea de sedinta din data de
15.04.2015, pronuntata in Dosar nr.
33112/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile aflate in proprietatea Mex
Cafe SRL, constand intr-un numar
de 29.148 actiuni nominative in
valoare totala de 72.870 lei exclusiv
TVA, reprezentand 13,177% din
cota de beneficii si pierderi detinute
de Mex Cafe SRL la capitalul social
al societatii Class Bistro Cafe SA.
Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 16.11.2016 ora 14.00,
prin licitatie publica. In cazul in
care bunurilor nu se va vinde la

primul termen de licitatie, se vor
organiza alte doua licitatii saptamanale, in data de 23.11.2016 si
07.12.2016 la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de
organizare a acestora se pot obtine
din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui caiet
de sarcini este de 300 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81.
l Spitalul Municipal Caracal, cu
sediul în str. Plevnei nr. 36, judeţul
Olt organizează licitaţie publică
deschisă în data de 07.12.2016, ora
12:00, la sediul Spitalului Municipal Caracal, în vederea: 1. Închirierii prin licitaţie publică a 4 spaţii,
în suprafață de 2 mp/spațiu, aflate
în incinta corpului de clădire C1
din str. Plevnei nr. 36, ce aparține
domeniului public al municipiului
Caracal şi care se află în administrarea Spitalului Municipal
Caracal, pentru instalarea automatelor de băuturi calde. -Preţul de
pornire la licitaţie va fi de: 4,5 lei/
mp/zi. -Taxa de participare este de:
100 lei. - Documentaţia de licitaţie
se poate procura contra cost (20 lei)
de la sediul Spitalului Municipal
Caracal, str. Plevnei nr. 36, judeţul
Olt până la data de 28.11.2016, ora
14:00. -Ofertele se depun la sediul
Spitalului Municipal Caracal, str.
Plevnei nr. 36, judeţul Olt – secretariat, până la data de 07.12.2016, ora
09:00; -Informaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul Spitalului
Municipal Caracal, str. Plevnei nr.
36, judeţul Olt, telefon 0249512880,
int. 113, zilnic între orele 09:00 –
14:00. Persoana de contact: Șef
serviciu ATAPCA- Eugenia
Gheorghe.
l SC Grup XL Company SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare,

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice 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 3D Gold Line Production - Pitești după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Echipament de
placare Gold Solution compus din: aparatul propriu-zis, cablul de
alimentare, soluții de prelucrare, ochelari de protecție, două cutii
din aluminiu, 22.121 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 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
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 25.11.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 28.11.2016, ora 11.00 la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5.
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
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 5, telefon 0248.211.511 - 3252.

a activelor societăţii debitoare,
după cum urmează: Activul nr.1
:Hala de depozitare si birouri administrativ- compus din teren cu
suprafata de 3.127 mp si constructii
cu suprafata utila de 2.454 mp.
situat in Iasi, Calea Chisinaului
nr.35 .Pretul de vanzare fiind in
cuantum de 2.549.220,70 lei (
respectiv 575.250 Eur)(65% din
valoarea de evaluare, (fara TVA).
Activul nr.2: Proprietate imobiliara
- teren- situat in Zona Antibiotice ,
jud.Iasi, cu front la E583, avand
suprafata de 8.558 mp.. Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
739.504,35lei/ 166.874,50 EUR
(65% din valoarea de evaluare, fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la
data de 16.11.2016 orele 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi. Licitaţia va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Iasi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iasi, in data
de 17.11.2016 orele 12.00, şi se va
desfăşura în conformitate cu prevederie Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de
16.06.2015. Adjudecarea se va face
în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut
la plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare
a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati
sa depuna, pana la termenul de
vanzare, o garantie de participare
la licitatie in procent de 10% din
pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de
lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până
la data de 16.11.2016 orele 12.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890
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l SC Fabioilo Company SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor aflate in
patrimoniul societatii si anume:
imobilul situat in com Albesti –
Paleologu, sat Albesti – Paleologu,
jud Prahova, tarlaua 15, parcela
Cc 285, compus din cladire birouri,
anexa, anexa centrala si teren
intravilan in suprafata de 3.069
mp la pretul de 106.150 lei;
rezervor cilindric oriz. 2 buc la
pretul de 19.400 lei/buc (fara TVA)
respectiv, 23.280 lei/buc (inclusiv
TVA), cazan Baltur la pretul de
16.800 lei (fara TVA), respectiv
20.160 lei (inclusiv TVA), injector
Baltur la pretul de 760 lei (fara
TVA), 912 lei (inclusiv TVA), Haba
45 mc la pretul de 17.700 lei (fara
TVA), respectiv 21.240 lei (inclusiv
TVA), rezervor metalic 2 buc la
pretul de 18.050 lei/buc (fara
TVA), respectiv 21.660 lei/buc
(inclusiv TVA), cazan abur 300
kg/h la pretul de 10.200 lei (fara
TVA), respectiv 12.240 lei (inclusiv
TVA), laptop la pretul de 180 lei
(fara TVA), respectiv 216 lei
(inclusiv TVA), mobilier –masa
dulap si 2 scaune la pretul de 220
lei (fara TVA), respectiv 264 lei
(inclusiv TVA). Licitatia publica
are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din data de 26.10.2016
si a regulamentului de aprticipare
la licitatie. Pretul de pornire al
licitatiei fiind cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de 15.11.2016,
17.11.2016, 22.11.2016, 24.11.2016,
29.11.2016, 06.12.2016, 08.12.2016,
13.12.2016, 15.12.2016 si
19.12.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l SC Simona Prahova SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in
patrimoniul societatii debitoare
conform raportului de reevaluare si
a regulamentului de vanzare a
bunurilor ce au fost incuviintate de
Adunarea Creditorilor din
26.02.2015, si anume: unitate de
cernut faina, masina profesionala
de curatenie, dospitor Bongard,
mixer planetar Saturn, modelator
lung, masina de spalat navete,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț vânzare.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în
Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de
22.11.2016, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea
cantității de 600 tone nisip cuarțos, la prețul de 70 lei/to. Nisipul
cuarțos se află în big - bax - uri de 1 to/fiecare, iar condiția de
livrare este franco depozit Zona Liberă Giurgiu. Participanții la
licitație vor prezenta până la data de 21.11.2016, orele 16.00,
următoarele: cerere de înscriere la licitație; dovada plății
garanției de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației; 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 și legalizat; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru
persoanele fizice străine, copie după pașaport sau carte de
identitate, după caz; dovada emisă de creditorii fiscali că nu
au obligații fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală, eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de
atestare fiscală, emis de Administrația publică locală (în
original). Pasul de licitație este de 5 lei/to. Garanția de participare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, nr.
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu,
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului,
telefon: 0246.216.705 - interior: 138.
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cuptor vatra. Pretul de pornire al
licitatiei fiind redus cu 50% din
pretul stabilit in raportul de reevaluare. Licitatiile vor avea loc pe
data de: 17.11.2016, 22.11.2016,
24.11.2016, 06.12.2016, 13.12.2016,
15.12.2016, 05.01.2017, 10.01.2017,
12.01.2017 si 16.01.2017 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.
7B Et. 7. Conditiile de participare si
relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC Sector Oilrom Consulting
SRL prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in patrimoniul societatii,
respectiv doua pompe transvazare
produse petroliere defecte, pretul
de pornire al licitatiei fiind cel
stabilit in raportul de evaluare.
Licitatiile vor avea loc pe data de:
16.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016,
24.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016,
08.12.2016, 13.12.2016, 15.12.2016
si 19.12.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
imobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv: terenuri intravilane situate in com. Paulesti, sat
Cocosesti, in suprafata de 2095 mp,
2558 mp, 1240 mp, 3773 mp, 2122
mp, 880 mp, 1270 mp, 320 mp, 742
mp, 1320 mp, 2871 mp, 730 mp,
1460 mp, 2500 mp, 3283 mp, 696
mp, 320 mp, 1272 mp, terenuri
intravilane situate in com. Paulesti,
in suprafata de 47 mp – drum de
acces 4DR, in suprafata de 9431
mp si in suprafata de 1.698mp
impreuna cu constructia de pe
acesta, terenuri extravilane situate
in com. Paulesti in suprafata de
6906 mp, 9996 mp si 3662 mp,
terenuri extravilane situate in com.
Paulesti, sat Cocosesti, in suprafata
de 2124 mp, 2233 mp, 3427 mp,
2038 mp, apartament situat in
Ploiesti, str. Gageni, nr. 105A, bl.
105A, et. 1, ap. 5, jud. Prahova.
Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de 04.08.2015

la preturile stabilite in rapoartele de
evaluare si in conformitate cu
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Licitaţia va avea
loc pe data de 23.11.2016 si
15.12.2016, orele 12.30 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.
l SC Macogres Cons SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate
in patrimoniul societatii si anume:
autoturism Renault Megane la
pretul de 7.100 lei, semiremorca
platforma la pretul de 3.500 lei,
autotractor Volvo la pretul de
40.500 lei. Licitatia publica are loc
in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 20.10.2016 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei cel
stabilit in rapoartele de evaluare.
Licitatiile vor avea loc pe data de
15.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016,
24.11.2016, 29.11.2016, 06.12.2016,
08.12.2016, 13.12.2016, 15.12.2016
si 19.12.2016 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare la tel. 0344104525.
l Anunt privind vanzare bunuri
imobile. Data 08 noiembrie 2016. In
temeiul art. 250, alin.(1) din Legea
207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, Municipiul Slobozia
organizeaza licitatie publica cu
strigare in data de 28.11.2016 ora
10.00 , la sediul din str. Episcopiei,
nr.1, a urmatorului bun sechestrat,
proprietate a debitorului S.C. Pav
Cris Impex SRL, cu sediul in
Slobozia, Str. Matei Basarab, Bl.
29, Sc. C, ap. 4, dosar executare
nr.22870/ 22.06.2010: Denumirea
bunului imobil / Pret de evaluare
exclusiv TVA / Cota TVA / -HALA
PRESTARI SERVICII -cu regim
de inaltime parter, cu suprafata
construita de 200 m² si suprafata
utila de 180 m², cu structura metalica, inchideri perimetrale si invelitoare din panouri izopan de 10 cm
grosime, tamplarie metalica cu
geam thermopan, este amplasata
in incinta S.C. PAV CRIS IMPEX
S.R.L pe sos. Nordului, lot. 4,
municipiul Slobozia; -Terenul

VINERI / 11 NOIEMBRIE 2016
aferent constructiei in suprafata de
1232 m² este concesionat, apartine
UAT Slobozia si nu face obiectul
licitatiei; / 121.608 Lei / Scutit*
Licitatia se afla la primul termen si
porneste de la pretul de evaluare. *)
cota de taxa pe valoarea adăugata
aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal,
este de 20% / scutit de TVA
conform art.292 alin.(2) lit. f) sau
lit. g) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui
bun sa instiinteze despre aceasta
organul de executare, inainte de
data stabilita pentru vanzare ;
Pentru participarea la licitatie,
ofertantii depun in plic inchis, pina
in ziua precedenta termenului de
vanzare, ora 12.00, urmatoarele
documente: -oferta de cumparare
in plic sigilat; -dovada platii taxei
de participare, reprezentand 10%
din pretul de pornire a licitatiei
(care se va vira in contul
RO56TREZ3915006XXX000125,
deschis la Trezoreria Municipiului
Slobozia, sau la casieria unitatii
noastre); -imputernicirea persoanei
care il reprezinta pe ofertant;
-pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie a certificatului unic de inregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comertului;
-pentru persoanele juridice straine,
actul de inmatriculare tradus in
limba romana; -pentru persoanele
fizice romane, copie a actului de
identitate; -pentru persoanele fizice
straine, copie a pasaportului; dovada emisa de catre organele
fiscale (bugetul de stat si bugetul
local), ca nu are obligatii fiscale
restante fata de acestea, urmand sa
se prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest
scop. La licitatie nu poate participa
debitorul in nume propriu sau prin
persoane interpuse (Declaratie pe
propria raspundere conform prevederilor art.326 din Noul Cod
Penal). Impotriva prezentului
inscris, cel interesat poate introduce
contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15
zile de la comunicare sau luare la
cunostinta, in conformitate cu
prevederile art. 260-261 din Legea

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. LO35. Nr. 117766 din
07.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut ca în ziua de 22.11.2016, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166,
se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
Logisticpav S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Cpt. Stanică Ilie, nr. 9, bl. 46B, sc.
A, et. P, ap. 2, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 31041051: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil 20%; Autoturism Daewoo Cielo, an fabricație 1996, 5 locuri, culoare verde,carburant
benzină, 1 buc., 1089 lei, 218 lei; Total: 1089 lei, 218 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015,
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște;
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
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți
adresa la sediul A.J.F.P Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul Târgoviște, județ
Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; persoană de contact:
Zanfir Maria. Data afișării: 11.11.2016.

207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala. Potrivit dispozitiilor
art.9 alin.(2) lit.d) din Legea 207/
2015 privind Codul de procedura
fiscala, cand urmeaza sa se ia
masuri de executare silita, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru relatii suplimentare va
puteti adresa la sediul Municipiului
Slobozia, sau la telefon 0243/231401
int. 164.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Izbiceni, B-dul
Mihai Viteazul, nr. 112, cu sediul în
comuna Izbiceni, jud.Olt, cod
postal: 237230, tel: 0249.535.001,
fax: 0249.535.001, CUI: 5139868,
e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.
com, persoană de contact: Zăvăleanu Virginia. 2.I nformaţii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: suprafaţă 67.50mp -Târgul
Agroindustrial. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire se poate
procura de la sediul Primăriei Izbiceni, B-dul Mihai Viteazul, nr. 112,
judeţul Olt. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se
poate procura de la sediul Primăriei
Izbiceni, B-dul Mihai Viteazul,
nr.112, judeţul Olt. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Juridic al Primăriei Izbiceni, B-dul Mihai Viteazul,
nr.112, jud. Olt. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Preţul caietului de sarcini este de
30RON. Se achită la casieria
Primăriei Izbiceni. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
25.11.2016, ora 12.00. 4.Informaţii

privind ofertele: la sediul Primăriei
Izbiceni, B-dul Mihai Viteazul,
nr.112, judeţul Olt. 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 28.11.2016,
ora 12.00, la sediul Primăriei Izbiceni, B-dul Mihai Viteazul, nr.112,
judeţul Olt. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: sediul
Primăriei Izbiceni, B-dul Mihai
Viteazul, nr.112, judeţul Olt.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un exemplar original şi un
exemplar copie. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
05.12.2016, ora 10.00, la sediul
Primăriei Izbiceni, B-dul Mihai
Viteazul, nr.112, judeţul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de contencios a
Tribunalului Olt, sediul Slatina, str.
Mânăstirii, nr.2, judeţul Olt, telefon:
0249.414989, fax: 0249.414.989,
e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 03.11.2016.
Primar, Gulie Marian.
l 1.Societatea Naţională a Sării
-SA Bucureşti -Sucursala Salina
Slănic, cu sediul în loc.Slănic, str.
Cuza Vodă, nr. 22, cod poştal:
106200, jud.Prahova,
tel.0244.240.994, fax: 0244.240.997,
e-mail: slanic@salrom.ro, organizează procedura de „licitaţie
deschisă” pentru achiziţia contractului de servicii „Expertiza tehnică
privind stabilirea stării de deteriorare şi a vulnerabilităţilor seismice
structurale ale clădirii instalaţiei de
preparare a Salinei Slănic Prahova,
cu studii de soluţii pentru remedierea situaţiei actuale”, cod: CPV
71323000-8, conform cerinţelor din
caietul de sarcini. 2.Legislaţia aplicabilă: „Regulamentul privind
organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie de produse,
servicii şi lucrări, aplicabil în cadrul
Societăţii Naţionale a Sării -SA”.
Acesta va fi pus la dispoziţia socie-

tăţilor comerciale doritoare
împreună cu documentaţia de atribuire. 3.Nu se admit oferte alternative. 4.Începând cu data publicării
anunţului de participare, documentaţia de atribuire şi regulamentul
vor fi puse la dispoziţia dumneavoastră prin e-mail, după primirea
solicitării dumneavoastră făcută în
scris, semnată, ştampilată şi datată.
5.Termenul-limită de primire a
ofertelor: 29.11.2016, ora 14.00. 6.
Adresa la care se transmit ofertele:
Slănic Prahova, str.Cuza Vodă,
nr.22, Secretariat, etaj 1. 7. Limba
de redactare a ofertelor: limba
română. 8. Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 06.12.2016,
ora 12.00, la sediul Sucursalei
Salina Slănic, str.Cuza Vodă, nr. 22,
Slănic Prahova. 9.Garanţia de
participare este de 1.000Lei. 10.
Informaţii privind condiţiile de
eligibilitate, precum şi cerinţele
minime cu privire la capacitatea
tehnică şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul le veţi regăsi în
documentaţia de atribuire. 11.
Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să-şi menţină oferta valabilă: 60 de zile. 12.Criteriul de atribuire a contractului: preţul cel mai
scăzut.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact:
Consiliul Local Borsec, cu sediul
în oraşul Borsec, județul Harghita,
str.Carpați, nr.6/A, cod fiscal:
4245380, telefon/fax: 0266.337.001,
0266.337.007, b_zsolt2000@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
concesionarea unui număr de 11
loturi de teren în vederea construirii de pensiuni cu o capacitate de
minim 5 (cinci) camere, pe o
durată de 49 ani. CF nr.51875
dezmembrat în 7 parcele: 1.51902
-str.Nouă, având suprafața măsurată de 964mp, valoarea terenului
92.700Lei, prețul de pornire la lici-

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Agenția
Națională de Administrare Fiscală. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11093/2DOB. Nr. 117897 din
07.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 23. 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 23.11.2016, ora 12.00, în localitatea Mărcești,
nr. 49, com. Dobra, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a) următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Agricola Mihai - Mărcești S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Mărcești, nr. 49, com. Dobra, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 26172123.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron),
Cota TVA/ neimpozabil *: 20%. Combină John Deere tip 1470, 1 buc., 223.976 lei, 20%; Echipament
de recoltat porumb Geringhoff, 1 buc., 58.328 lei, 20%; Echipament recoltat rapiță Zurn, 1 buc.,
22.567 lei, 20%; Grapă cu discuri Kuhn XM32, 1 buc., 39.858 lei, 20%; Încărcător frontal John Deere,
1 buc., 21.991 lei, 20%; Plug Kuhn 122-ST, 1 buc., 38.385 lei, 20%; Tractor John Deere, 1 buc.,
139.157 lei, 20%. Total: 544.262 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației, în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
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 completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, str. Calea Domnească, nr. 166, mun. Târgoviște, judet Dâmbovița,
etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616779, int. 458, persoană de contact: Sasu Mihaela.
Data aﬁșării: 11.11. 2016.
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tație 1.891,83Lei; 2.51904 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 1.082mp, valoarea terenului
101.900Lei, prețul de pornire la
licitație 2.079,59Lei; 3.51909 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 856mp, valoarea terenului
82.400Lei, prețul de pornire la licitație 1.681,63Lei; 4.51910 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 821mp, valoarea terenului
79.400Lei, prețul de pornire la licitație 1.620,40Lei; 5.51911 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 821mp, valoarea terenului
79.400Lei, prețul de pornire la licitație 1.620,40Lei; 6.51912 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 821mp, valoarea terenului
79.400Lei, prețul de pornire la licitație 1.620,40Lei; 7.51913 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 821mp, valoarea terenului
79.400Lei, prețul de pornire la licitație 1.620,40Lei. CF nr.51796
dezmembrat în 2 parcele: 1.51919
-str.Primăverii, având suprafața
măsurată de 918mp, valoarea terenului 101.100Lei, prețul de pornire
la licitație 2.063,26Lei; 2.51922 -str.
Primăverii, având suprafața măsurată de 961mp, valoarea terenului

107.000Lei, prețul de pornire la
licitație 2.183,67Lei. CF nr.51869
dezmembrat în 2 parcele: 1.51930
-str.Nouă, având suprafața măsurată de 551mp, valoarea terenului
54.200Lei, prețul de pornire la licitație 1.106,12Lei; 2.51938 -str.
Nouă, având suprafața măsurată
de 811mp, valoarea terenului
80.100Lei, prețul de pornire la licitație 1.634,69Lei. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: La sediul Consiliului
Local Borsec. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Cabinet viceprimar. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Valoarea documentației (caiet de
sarcini şi documentația de atribuire) este de 50Lei, care se poate
achita de către cei interesați în
numerar la casieria Consiliului
Local Borsec, din str.Carpați,
nr.6/A, sau prin virament în contul:

RO24TREZ35421350250XXXXX,
deschis la Trezoreria Toplița. Taxa
de participare: 100Lei, care se
poate achita de către cei interesați
în numerar la casieria Consiliului
Local Borsec, din str.Carpați,
nr.6/A, sau prin virament în contul:
RO97TREZ3546006XXX000711,
deschis la Trezoreria Toplița.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 2 decembrie 2016,
ora 12.00. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 8 decembrie 2016,
ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Sediul
Consiliului Local Borsec, str.
Carpaţi, nr.6/A, judeţul Harghita.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: două
exemplare. 5.Data şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 8 decembrie
2016, ora 12.00, la sediul Consiliului Local Borsec. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: 15 zile de la
adjudecare la instanţa de Contencios Administrativ şi Fiscal Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, str.

Szasz Endre, nr.6, cod: 530132,
telefon: 0266.371.616, fax:
0266.314.482. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
10 noiembrie 2016.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie avocat tip
card CCBE, emisă de UNBR în
2016, pe numele Panţoiu Dan
Mihai. Se declară nulă.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Akel Inox SRL cu
sediul in Municipiul Bucuresti, Str.
Mamulari Nr. 4, Bl. C2, Sc. 2, Ap.
34, Sector 3, J40/14036/2008, CUI
24335666, declara certificatul de
inmatriculare si statutul/anexele
pierdute/nule.
l Pierdute Atestat profesional
transport Marfa, Atestat ADR si
Card Tahograf emise pe numele
Buturugeanu Vasile Daniel. Le
declar nule.
l Pierdut certificat constatator
nr.10800 din 27.02.2014 pentru

activităţi declarate la punctul de
lucru din Bucureşti pentru societatea Electroserv Tirnava Exim
SRL, CUI 5093752, J26/3155/1992,
le declar nule.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala pe numele Cazcu Victoria.
O declar nula.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala nr.22525/5.10.1999, pe
numele Mitranca Rodica
Alexandra si Gheorghe. O declar
nula.
l Pierdut Adeverinta plata integrala, Dungu Doina si Valentin. O
declar nula.
l Pierdut Adeverinta achitare
integrala locuinta, pe numele
Branea Maria. O declar nula.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare nr.N6782 din 05.04.2006, pe
numele David Teodor si David
Nicoleta. Il declar nul.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie din 24.07.1970
pt. apart 15, Aleea Fetesti nr.9,

13

bl.F1, sc.B, et.2, sector.3, Bucuresti,
pe numele Alexandrescu Radu
Matei si Alexandrescu Olga. Il
declar nul.
l Declar pierdut carnetul de
student eliberat de Universitatea
Titu Maiorescu- Bucureşti pe
numele Lupu Dragoş.
l P.F.A. Murgoci Daniel cu sediul
profesional în Bucureşti str. Eroina
de la Jiu nr. 8, sector 6, C.U.I.
21353757, F40/1868/2004, declară
pierdut (nul) certificat constatator
pentru sediul profesional eliberat
de Registrul Comerţului.
l Societatea New Exchange
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bld.
1 Decembrie 1918, nr. 1G, etaj 1,
camera nr. 16, sector 3, înmatriculată sub nr. J40/4894/1999, C.U.I.
11820820, declarăm pierdute certificatele constatatoare pentru punctele de lucru situate în: Bucureşti,
Calea Vitan nr. 55-59, sector 3,
Complexul Bucureşti Mall spațiul
comercial S 21B; Bucureşti,
Băneasa Shopping City, str.
Șoseaua Bucureşti- Ploieşti nr.
42D, spațiul 23a1, parter, sector 1.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare
Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPJP. 101847/10.11.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează:
1. În ziua de 22, luna Noiembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Defend
Atlas Comp SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Șoseaua Vestului, nr. 1A, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 25581111: Nr.crt. 1. Denumire bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism BMW, varianta 525, nr. identiﬁcare WBANC51030CR28986, capacitate cilindrică 2497 cm, sursa energie motorină, an fabricație 2005, culoare gri. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 13.963 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 20,00%. 2. În ziua de 23, luna noiembrie, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație bunurile mobile, proprietate a debitorului SC Ily Phone SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str.
Aleea Școlii, nr. 1A, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 9, judetul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 18045013: Denumirea bunurilor mobile, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), *art. 246, alin (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală: - 57 buc. - acumulator Nokia tip B; - 25 buc. - acumulator Samsung; - 1 buc. - telefon Blackberry; - 4 buc. căști Apple; - 25 buc. - căști Samsung; - 1 buc. - Cover Galaxy; - 50 buc. - folie Samsung; - 39 buc. - folie Samsung Galaxy; - 8 buc. - husă Ipad; - 196 buc. - husă Samsung Galaxy; - 6 buc. - încărcător auto
Samsung; - 17 buc. - încarcător cameră Nokia; - 1 buc. - telefon Iphone 5S; - 3 buc. - telefon Motorola Defy; - 1 buc. - telefon Nokia 700; - 1 buc. - telefon Nokia C7; - 1 buc. - telefon Samsung Galaxy S4. Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 11.905 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 20,00%. 3. În ziua de 24, luna noiembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj
1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Cin Son Prom SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Andrei Muresanu, nr. 38, județul Prahova, cod
unic de înregistrare ﬁscală 10860665: Nr. crt. 1. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Seat Leon, nr.
înmatriculare PH-13-CSP, nr. de identiﬁcare VSSZZZ1PZ8R110765, an fabricație 2008, 1390 cmc, benzină, culoare gri. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 21.186 lei. Cota T.V.A./
neimpozabil/ scutit *: 20,00%. 4. În ziua de 28 noiembrie 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Activul Construct Prod 2010 S.R.L., cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Aleea Pichetului, nr. 1, bl. 14D, sc. A, ap. 3, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 22159172: Nr.
crt. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota
T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 20%: Bunuri mobile: 1. Automobil mixt, marca Volkswagen Transporter 70, nr. identiﬁcare WV2ZZZ70ZSHO75966, culoare alb, an fabricație 1995, nr. înmatriculare PH-10-ACT, 1
buc., 9.595 lei, 20%; 2. Mașină de lipit PVC, 1 buc., 6.291 lei, 20%; 3. Mai Compactor EP R80H Artek, 1 buc., 2.364 lei, 20%; 4. Ciocan rotopercutor GBH 8-45, 1 buc., 1.882 lei, 20%; 5. Nivelă laser GRL 300 HV, 1
buc., 1.908 lei, 20%. Total general bunuri mobile: 22.040 lei. 5. În ziua de 29 noiembrie 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Willis Finance S.R.L., cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Torcatori, nr. 2B, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 13434575: Nr.crt. Denumire
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./
neimpozabil/ scutit *: 20%: Echipamente Studio TV Postproducție: 1. Stație graﬁcă Dauris Graﬁcs II Dayang, 1 buc., 6.521 lei, 20%; 2. Stație graﬁcă Ichanel 2 Dayang, 1 buc., 2.653 lei, 20%; 3. Monitor 14”
Benq GW 2250 HM, 2 buc., 654 lei, 20%; 4. Recorder HD, 2 buc., 2.007 lei, 20%; 5. Mixer pentru voce - știri, 1 buc., 365 lei, 20%; 6. Microfon producție, 1 buc., 277 lei, 20%. Echipamente TV Producție 1: 7.
Lumină platou DSR 255, 5 buc., 1.913 lei, 20%; 8. Lumină platou DSR 455, 6 buc., 2.516 lei, 20%; 9. Lumină platou - spot, 3 buc., 973 lei, 20%; 10. Monitor platou, 2 buc., 746 lei, 20%; 11. Monitor regie, 2 buc.,
860 lei, 20%; 12. Microfon lavaliere, 5 buc., 1.294 lei, 20%; 13. Microfon lavaliera fără ﬁr, 4 buc., 1.262 lei, 20%; 14. Microfon de mana fără ﬁr, 2 buc., 630 lei, 20%; 15. Boxe - control studio, 2 buc., 538 lei, 20%;
16. Cameră video, 1 buc., 3.012 lei, 20%; 17. Convector , 2 buc., 746 lei, 20%; 18. Cameră video studio, 3 buc., 11.216 lei, 20%; 19. Trepied cameră studio, 2 buc., 917 lei, 20%; 20. Trepied cameră studio cu
prompter, 2 buc., 1.026 lei, 20%; 21. Dolly, 2 buc., 524 lei, 20%; 22. Cablu audio multicor, 1 buc., 266 lei, 20%; 23. Servozoom camere studio, 3 buc., 1.097 lei, 20%; 24. Focus manual cameră studio, 3 buc., 801
lei, 20%; 25. Monitor regie emisie, 2 buc., 1.183 lei, 20%; 26. Monitor control emisie, 3 buc., 1.775 lei, 20%; 27. Mixer video, 1 buc., 441 lei, 20%; 28. Mixer video digital, 1 buc., 6.741 lei, 20%; 29. Sursă
alimentare mixer video, 1 buc., 327 lei, 20%; 30. Suport ﬁxare mixer video, 1 buc., 366 lei, 20%; 31. Intercom, 1 buc., 444 lei, 20%; 32. Modul comunicații intercom, 1 buc., 477 lei, 20%; 33. Convertor video, 1
buc., 377 lei, 20%; 34. Mixer audio, 2 buc., 710 lei, 20%; 35. Hibrid telefonic, 2 buc., 580 lei, 20%; 36. Matrice video, 1 buc., 1.684 lei, 20%; 37. Convertor analog, 1 buc., 271 lei, 20%; 38. Distribuitor video, 1
buc., 446 lei, 20%; 39. Generator syncro, 1 buc., 393 lei, 20%; 40. Recorder video, 1 buc., 1.728 lei, 20%; 41. Distribuitor video, 2 buc., 1.083 lei, 20%; 42. Prompter , 1 buc., 937 lei, 20%; 43. Matrice video, 1
buc., 1.799 lei, 20%; 44. Compresor sunet, 1 buc., 389 lei, 20%. Echipamente TV Producție pe teren: 45. Cameră video teren, 2 buc., 5.845 lei, 20%; 46. Trepied teren, 3 buc., 1.071 lei, 20%; 47. Placă adaptor
trepied, 3 buc., 1.869 lei, 20%; 48. Lampă teren, 2 buc., 547 lei, 20%; 49. Geantă și husă ploaie cameră teren, 2 buc., 532 lei, 20%; 50. Acumulator cameră teren, 6 buc., 1.560 lei, 20%; 51. Microfon cu ﬁr reporter, 3 buc., 788 lei, 20%; 52. Rack, 2 buc., 789 lei, 20%. Echipamente producție radio: 53. Procesor audio, 1 buc., 2.573 lei, 20%; 54. FM Stereo Generator, 1 buc., 1.464 lei, 20%; 55. Mixer audio, 2 buc.,
2.295 lei, 20%; 56. Microfon studio, 4 buc., 1.151 lei, 20%; 57. Căști audio studio, 4 buc., 1.153 lei, 20%; 58. Stativ microfon studio, 2 buc., 746 lei, 20%; 59. Placă audio, 2 buc., 998 lei, 20%; 60. Procesor/
limitator audio, 1 buc., 517 lei, 20%; 61. Procesor voce, 4 buc., 1.479 lei, 20%; 62. Boxe control studio, 2 buc., 524 lei, 20%; 63. Calculator (știri, redacție, marketing), include monitor, 5 buc., 2.667 lei, 20%.
Total general bunuri mobile: 93.533 lei. 6. În ziua de 05, luna decembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Dimanolo Arts International SRL, cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Doctor Toma Ionescu, nr. 56 , județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală
31243506: Nr. crt. Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Nr. buc., Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv
T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *: 1. Autoturism Mini Cooper, nr. identiﬁcare WMWXM51040T920210, capacitate cilindrică 1499 cm, sursa energie - benzină, an fabricație 2014, culoare albastru - alb,
43.257 lei, 20%; 2. Plotter 1 buc., 11.950 lei, 20%; 3. Mașină de cusut plană, 1 buc., 4837 lei, 20%; 4. Mașină egalizat piele, 1 buc., 19.617 lei, 20 %; 5. Mașină digitală de scris cu auriu, 1 buc., 4.272 lei, 20%; 6.
Mașină de asamblat albume, 1 buc., 2.704 lei, 20%; 7. Mașină de imprimat, 1 buc., 4.272 lei, 20%; 8. Mașină electrică de tăiat (ghilotină), 1 buc., 2.703 lei, 20%; 9. Colli - Mașină de recroit, 1 buc., 11.287 lei,
20%; 10. Pharetra - Mașină de pus bandă, 1 buc., 18.273 lei, 20%; 11. Mașină de cusut plană, 1 buc., 4.837 lei, 20%; 12. Durkopp Adler - Mașină de cusut, 1 buc., 5.643 lei, 20%; 13. Pfaff - Mașină de cusut cu
braț, 2 buc., 4837 lei, 20%; 14. OMC - Ciocan, 1 buc., 8331 lei, 20%; 15. Adler - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 16. Simac - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 3225 lei, 20%; 17. Minerva - Mașină de
cusut, 2 buc., 5.204 lei, 20%; 18. Mașină de cusut 72415-101, 1 buc., 2.602 lei, 20%; 19. Minerva - Mașină de cusut cu braț, 1 buc., 2.602 lei, 20%; 20. Strobar - Mașină de cusut tălpici, 1 buc., 8.331 lei, 20%;
21. Mașină cu triplu transortor, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 22. Mașină de embosat, 1 buc., 7.524 lei, 20%; 23. Presă pod mare, 1 buc., 11.287 lei, 20%; 24. Presă mică (defectă), 2 buc., 5.240 lei, 20%; 25. Caltieră, 1
buc., 61.807 lei, 20%; 26. Mașină Son, 1 buc., 77.931 lei, 20%; 27. Mașină de încălzit bombeuri, 1 buc., 9.674 lei, 20%; 28. Mașină de format ștaifuri, 2 buc., 23.110 lei, 20%; 29. Mașină termocolantat, 1 buc.,
11.287 lei, 20%; 30. Mașină de lipit bombeuri, 1 buc., 4.568 lei, 20%; 31. Mașină de bătut cuie toc, 1 buc., 21.364 lei, 20%; 32. Perie ﬁnisat, 1 buc., 6.987 lei, 20%; 33. Mașină răcitor, 1 buc., 19.617 lei, 20%; 34.
Mașină presat tălpi, 1 buc., 15.586 lei, 20%; 35. Mașină de subțiat, 1 buc., 1.987 lei, 20%; 36. Mașină de șlefuit, 1 buc., 6.987 lei, 20%; 37. Mașină ciocănit, 1 buc., 2553 lei, 20%; 38. Laser pentru gravat, 1 buc.,
12.483 lei, 20%; 39. Polishing and foiling, 1 buc., 3.072 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (în contul 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 inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 11.11.2016.

