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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 31.05.2016 la sediul
administraţiei spitalului concurs
pentru ocuparea a 1 post de kinetoterapeut, 10 posturi de asistenţi
medicali generalişti, 1 post asistent
medical de igienă, 1 post asistent
medical BFT, 8 posturi de infirmiere, 3 posturi de brancardieri, 2
posturi de registrator medical şi pe
data de 07.06.2016 concurs pentru
ocuparea postului de şef serviciu
RUNOS (să fi deţinut funcţie de
conducere de resurse umane într-o
unitate sanitară în ultimele 6 luni.)
Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului va fi afişată la
avizierul spitalului. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.17.80.
l Școala gimnazială Drăguşeni, cu
sediul în loc. Drăguşeni, str. Principală, jud. Iaşi, organizează concurs
pentru ocuparea următorului post
contractual vacant pe perioadă
nedeterminată- Muncitor calificatfochist, 0,5 normă, în cadrul instituţiei. Condiţii specifice de participare
la concurs: -nivelul studiilor: Medii;
-să fi absolvit un curs de calificare
fochist; -Fără vechime. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: -data de 3 iunie 2016,
ora 9:00, la sediul Școlii gimnaziale
Drăguşeni; Proba practică: -data de
4 iunie, ora 9:00, la sediul Școlii
gimnaziale Drăguşeni. Data limită
până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 27 mai 2016, la sediul Școlii
gimnaziale Drăguşeni. Date contact:
Moraru Lenuța tel. 0751752738.
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Ilfov cu sediul în localitatea Bucureşti, Calea Giuleşti, nr. 6-8, sector 6,
conform H.G.R. nr.611/2008 organizează concursul pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de
Inspector, gradul profesional principal, clasa I din cadrul Compartimentului Informatică. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 13.06.2016, ora 10,00;
-Proba interviu în data de
15.06.2016, ora 10,00. Condiţii de
participare: -candidaţii trebuie să
îndeplinească prevederile art.54 din
Legea nr. 188/1999, prevederile art.9
lit.a din Legea nr.188/1999, respectiv
“studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii

superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă” în domeniul ştiinţe
inginereşti; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice 5 ani. Dosarele de înscriere
vor conţine actele prevăzute în
H.G.R. nr. 611/2008, art.49 şi se
depun la sediul instituţiei în termen
de 20 de zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial.
Pentru relaţii suplimentare: telefon
021.3162560/61, pe site-ul I.T.M.
Ilfov.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
serviciu – Serviciul Stabiliri Prestaţii
din cadrul Casei Județene de Pensii
Sălaj. Concursul se organizează la
sediul Casei Județene de Pensii
Sălaj, în data de 14 iunie 2016, ora
10.00 - proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Casei Județene de
Pensii Sălaj. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374112736.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
birou-biroul administrare sisteme
alternative de plată din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice.
Concursul se organizează la sediul
Ministerului Finanţelor Publice, în
data de 13 iunie 2016, ora 10.00 proba scrisă. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Ministerului Finanţelor Publice şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
49 din H.G. nr. 611/2008, modificată
şi completată de H.G. nr.1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
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pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de şef
birou – biroul achiziţii directe, din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Concursul se organizează la sediul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, în data de
13 iunie 2016, ora 9.00 - proba suplimentară eliminatorie de testare a
cunoştinţelor de operare pe calculator şi a cunoştinţelor de limba
engleză şi ora 11.00 - proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.
143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici www.anfp.gov.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
secretar al comunei Bahna, judeţul
Neamţ. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în data de 16 iunie
2016 ora 10.00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din
H.G. nr. 611/2008, modificată şi
completată de H.G. 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs
şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 9485/2015. Nr. 301391 din 11.05.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 11 Mai 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 25 Mai 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomiţa, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomiţa, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Clemy Eurometal SRL, cu sediul în localitatea
Gheorghe Doja, str. Cofetăriei, nr. 11, jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală 16153027: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul): 1. Autoturism Volkswagen Passat, 1896 cm3, motorină, 244000 km, an fabr. 2006,
taxa mediu neachitată, funcţional. Preţ de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 21.938 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 23 Mai 2016, ora 16.30:
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI
beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar
sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 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 0243.237140, interior 186, 186. Data afișării: 12.05.2016.

obţine la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
secretar al comunei Mîrşani, judeţul
Dolj. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 15 iunie
2016, la ora 9.00 – proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor de
operare pe calculator şi la ora 10.00
- proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de 20
zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de
promovare pentru ocuparea funcţiei
publice de conducere vacante de
secretar al comunei Caraula, judeţul
Dolj. Concursul se organizează la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 15 iunie
2016, la ora 9.00 – proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor
operare pe calculator şi la ora 10.00
- proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 143 din H.G. nr. 611/2008,
modificată şi completată de H.G. nr.
1173/2008. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.
anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr.
de telefon: 0374.112.726.
l În temeiul prevederilor legale a
H.G.nr.1027/2014 -pentru modificarea şi completarea Regulamentului

-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, Administraţia
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice
Sector 1 conform clasificării activităţilor din economia naţională, având
COD CAEN 8411 -Administraţie
publică -servicii de administraţie
publică generală, cod fiscal 26363506,
organizează concurs/examen pentru
următoarele posturi contractuale
vacante, după cum urmează:
Compartimentul; Funcţia şi condiţiile de vechime; Gradul profesional;
Studii: Compartiment Tehnic şi
Urmărire Contracte; Inspector de
specialitate: 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate (obligatoriu Facultatea
de Mecanică, avantaj certificat de
absolvire -Tehnica operaţiunilor de
Comerţ Exterior); Gradul profesional IA; Studii superioare; 1.
Compartiment Managementul Calităţii; Inspector de specialitate: 3 ani şi
6 luni vechime în specialitate (obligatoriu Facultatea de Drept, avantaj
certificat de competenţe lingvistice
-limba engleză); Gradul Profesional
I; Studii superioare; 1. Total posturi:
2. Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -03.06.2016,
ora 9.00, proba scrisă; -07.06.2016,
ora 9.00, proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
până la data de 23.05.2016, ora 12.00.
Concursul/examenul va avea loc în
ziua de 03.06.2016, ora 9.00, pentru
proba scrisă la sediul Administraţiei
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor Sanitare Publice
Sector 1. La acest anunţ sunt anexate
condiţiile de participare şi condiţiile
de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare
desfăşurării concursului /examenului. Înscrierile se fac la sediul
Administraţiei Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Unităţilor
Sanitare Publice Sector 1, Bulevardul
Poligrafiei, nr.5. Relaţii la telefon:
021.319.32.51/50, int.102, Compartiment Juridic şi Resurse Umane.
l Școala Gimnazială Nr.3 Băileşti
anunţă scoaterea la concurs pentru
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7
Băileşti, structură şcolară arondată,
a postului contractual vacant de
administrator de patrimoniu, studii

superioare, grad profesional III,
0,25 normă, perioadă nedeterminată, conform HG 286/2011. Condiţiile specifice pentru ocuparea
postului de administrator de patrimoniu: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în
specialitatea postului; -vechime în
muncă minim un an; -competenţe
IT specifice domeniului funcţiei,
Microsoft Office, internet.
Concursul va consta în: a)Selecţia
dosarelor de înscriere: 27 mai 2016;
b)Proba scrisă: 03 iunie 2016, ora
10.00, la sediul Școlii Gimnaziale
Nr.3, strada Lt.Becherescu, nr.27,
Băileşti; c)interviul: 09 iunie 2016,
ora 10.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.3, strada Lt.Becherescu,
nr.27, Băileşti. Toate probele sunt
eliminatorii, iar punctajul minim
pentru promovarea probei scrise şi a
interviului este de 50 puncte. Perioada de depunere a dosarelor:
13.05.2016-26.05.2016, între orele
9.00-14.00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.3, strada Lt.Becherescu,
nr.27, Băileşti. Pentru detalii vă
puteţi adresa serviciului secretariat
de la sediul Școlii Gimnaziale Nr.3,
strada Lt.Becherescu, nr.27, Băileşti.
Tel: 0251.311.423.
l Primăria comunei Livezi, judeţul
Vâlcea, organizează concurs în
vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de: -1 post bibliotecar
debutant la Biblioteca Comunală
Livezi. Condiţii de desfăşurare a
concursului: 1.Data organizării
concursului: -proba scrisă:
03.06.2016, ora 10.00; -proba practică: 08.06.2016, ora: 10.00. 2.Dosarele se pot depune, conform art.6
alin.1 din Hotărârea Guvenului
nr.286/2011, modificată, până în
data de 26.05.2016, ora 12.00, la
sediul Primăriei Livezi, în sat Livezi,
comuna Livezi, judeţul Vâlcea.
Condiţii de participare: 1.condiţii
specifice necesare pentru ocuparea
postului: -absolvenţi cu diplomă de
licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior cu profil biblioteconomie; -absolvenţi cu diplomă de
licenţă dacă au urmat studii postuniversitare de biblioteconomie în
instituţii de învăţământ superior;
-absolvenţi cu diplomă de licenţă a
altor instituţii de învăţământ superior care au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din
domeniul biblioteconomiei; -nu
necesită vechime în muncă. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
Primăria Comunei Livezi, judeţul
Vâlcea, tel.: 0250.867.008; Fax:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 98. Nr.947 din 11.05.20. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, se
face cunoscut că, în ziua de 07, luna iunie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Vălenii de Munte, str.
Popa Șapcă, nr. 7 se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitoarei Negoita Ioana, cu domiciliul fiscal în localitatea Vălenii de Munte, str. Berevoiești, bl. E11,
et. 2, ap. 11, județ Prahova: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indică drepturile reale
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA; Autoturism, marca Opel Corsa, nr. de identificare
WOLOSBF68W4423033, culoare verde, serie carte de identitate K359817, nr. omologare
ABPL1A1H11CA2E2, nr. înmatriculare PH-14-YXN, an fabricație 1998, taxa timbru de mediu achitată și
nerestituită, 4.467 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, pâna
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 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, 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 0244.283.006. Data afișării: 12.05.2016.
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0250.867.140; e-mail: primarialivezii@yahoo.com
l Primăria comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice vacante,
de: Consilier gradul profesional
asistent 2 posturi: Compartimentul
Proiecte, Achiziții Publice -1 post;
Compartimentul Urbanism -1 post;
c o n f o r m H . G . n r. 6 1 1 / 2 0 0 8 .
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.06.2016,
ora 10.00; -Interviul în data de
23.06.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare;
-vechimea nu se necesită; -îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei publice; -are o
stare de sănătate corespunzătoare
funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de de 20 zile de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei
comunei Sânzieni. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei
Sânzieni, persoană de contact:
Bandi Levente, telefon:
0730.584.174, fax: 0267.366.019,
E-mail: blevi@consloc.ro
l Primăria comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
Muncitor necalificat I -3 posturi.
Compartimentul administrativ
gospodăresc, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 10.06.2016, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii gimnaziale;
-vechimea nu este necesară; -îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei contractuale; -are o
stare de sănătate corespunzătoare
funcţiei contractuale pentru care
candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 26.05.2016, ora 14.00, la sediul
Primăriei comunei Sânzieni. Relaţii

suplimentare la sediul: Primăriei
comunei Sânzieni, persoană de
contact: Bandi Levente, telefon:
0730.584.174, fax: 0267.366.019,
E-mail: blevi@consloc.ro
l Primăria comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice vacante,
de: Polițist local III gradul profesional principal -1 post; conform
H.G.nr.611/2008. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 16.06.2016, ora 10.00; -Interviul în data de 17.06.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii;
-cunoştințe operare calculator;
-vechimea nu este necesară; -îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei publice; -are o
stare de sănătate corespunzătoare
funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
01.06.2016, ora 14.00, la sediul
Primăriei comunei Sânzieni. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
comunei Sânzieni, persoană de
contact: Bandi Levente, telefon:
0730.584.174, fax: 0267.366.019,
E-mail: blevi@consloc.ro
l Primăria comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Referent II -1 post;
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 16.06.2016,
ora 10.00; -Interviul în data de
17.06.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -cunoştințe
operare calculator; -vechimea nu
este necesară; -îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale; -are o stare de
sănătate corespunzătoare funcţiei
contractuale pentru care candidează, atestată pe bază de examen
medical de specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de:
26.05.2016, ora 14.00, la sediul

Primăriei comunei Sânzieni. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
comunei Sânzieni, persoană de
contact: Bandi Levente, telefon:
0730.584.174, fax: 0267.366.019,
E-mail: blevi@consloc.ro.
l Primăria comunei Sânzieni, cu
sediul în localitatea Sânzieni, str.
Principală, nr.337, judeţul Covasna,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: Consilier gradul I -1
post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 09.06.2016,
ora 10.00; -Interviul în data de
10.06.2016, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare; vechime
în specialitate minim 5 ani; -cunoştințe operare calculator; -îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei contractuale; -are
o stare de sănătate corespunzătoare
funcţiei contractuale pentru care
candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data
de: 26.05.2016, ora 14.00, la sediul
Primăriei comunei Sânzieni. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
comunei Sânzieni, persoană de
contact: Bandi Levente, telefon:
0730.584.174, fax: 0267.366.019,
E-mail: blevi@consloc.ro.

CITAȚII
l Se citează Perone Ana, pârâtă în
dosarul nr. 115/46/2016, al Curții de
Apel Piteşti, pentru termenul din 19
mai 2016, de către reclamanții Popa
Sabin şi Popa Cristinela Grațiela.
l Anton Ana este citata la Judecatoria Rm-Sarat, pe 30.05.2016, orele
9.00, in dosar 2679/287/2015, pentru
divort, reclamant fiind Anton Bucur.
l Se citează pârâtul Irimiciuc Fănel
Ionel pentru data de 02.06.2016, în
dosar nr. 33043/245/2015, C02M, ora
8.30, Judecătoria Iaşi, obiect divorț,
exercitare autoritate părintească,
reclamant Irimiciuc Elena.
l Bobeş Maria, cu domiciliul necunoscut, este citată, în calitate de
pârâtă, la Judecătoria Întorsura
Buzăului pentru data de 31.05.2016,

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 74151/2012. Nr. 301394 din 11.05.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 11 Mai 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 25 Mai 2016, ora 15.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomiţa, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomiţa, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului gajist SC Euroinvest SRL, pentru recuperarea
obligațiilor fiscale ale debitoarei SC SMD Electronic SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Chimiei,
nr. 10, jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală 15343678: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1.
Autogreder YTO PY 180-C2, fără motor, an fabr. 2008. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 81.034
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 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 cel târziu în data de 23 Mai 2016, ora
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 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 0243.237140, interior
186, 286. Data afișării: 12.05.2016.

o r a 9 , î n d o s a r u l c i v i l n r.
76/248/2016, având ca obiect uzucapiune teren.

l Furțea Magdalena Marcela se
citează în calitate de moştenitoare
legală (nepoată de frate postdecedat) a defunctei Nicolaescu
Eugenia, în data de 17.05.2016, ora
10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din
Municipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- dezbatere succesorală, dosar succesoral nr.
15/2016.
l Sava Lupascu,cu ultimul domiciliu in comuna_Tintesti, jud.Buzau,
parat in dosarul nr. 728/200/2016 al
Judecatoriei Buzau, avand ca obiect
declararea judecatoreasca a mortii,
este citat pentru termenul din
03.06.2016, ora_09, in proces cu
Mirica_Victoria completul CC05.In
caz de neprezentare sejudeca in lipsa.
l Se citează Rădulescu Ilie, cu
ultimul domiciliu în Craiova, str.
Maria Tănase, nr.3, bl.C 13, sc.1,
ap.17, jud.Dolj, în dosarul
nr.1349/215/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu termen în data
de 27 mai 2016, ora 8.30, complet
CCom 2, având ca obiect cerere
valoare redusă pretenţii în cuantul
de 2700Lei debit şi cheltuieli
aferente.
l Ismail Refiet, cu ultim domiciliu
oras Negru Voda, jud.Constanta este
chemat in instanta la judecatoria
Constanta, str.Traian, nr.33, Sectia
Civila sala 3 C20-2014, dosar
2835/212/2013 in data de 13 iunie
2016, ora 8.30, in calitate de parat in
proces Abduraman Burhan, in calitate de reclamant pentru fond
succesiune, iesire din indiviziune.
l Societatea Negresco Group
International SRL cu ultimul sediu
cunoscut in Bucureşti Sectorul 3,
Str. Stavropoleos, Nr. 3, Subsol+Parter, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J40/11702/2011,
CUI 29166347, este citata la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti, ora
8.30, completul C25 civil, in data de
02.06.2016, in calitate de debitor in
dosarul 75192/301/2014 avand ca
obiect ordonanta de plata OUG

119/2007, art. 1013 Cod Procedura
Civila, in contradictoriu cu creditoarea Metro Cash&Carry Romania
SRL.
l Abdulrahman Mohamed Qasem
Al-Yahri Fawaz, cu ultima reşedință
cunoscută în Rm. Vâlcea, Aleea
Gladiolelor nr. 5, bl. C25, Sc. A, ap.
4, județul Vâlcea este citat la Judecătoria Rm. Vâlcea, Sala 1, în ziua
de 02.06.2016, ora 09.00, dosar
1161/288/2016, în calitate de pârât,
în proces cu Drăgan, Andreea-Elena, în calitate de reclamantă,
pentru divorț.
l Pentru aceste motive în numele
legii hotărăşte: Admite în parte
cererea reclamantei Nenciu Georgiana, CNP 2911208160059, cu
domiciliul în Craiova, b-dul Oltenia,
nr.66, bl.32, sc.2, ap.11, judeţul Dolj,
în contradictoriu cu pârâtul Nenciu
Octavian Marian, CNP
1900616350118, citat prin publicitate. Dispune desfacerea căsătoriei
din culpă comună, căsătorie încheiată la 16.08.2013 şi înregistrată în
registrul de stare civilă al Primăriei
Oraviţa, sub nr.34/16.08.2013.
Dispune reluarea numelui purtat
anterior căsătoriei de pârât şi
anume: Necula. Dispune obligarea
pârâtului la plata în parte a cheltuielilor de judecată 610Lei către
reclamantă, (reprezentând parte din
taxa de timbru şi onorariu avocat).
Pronunţată în baza dosarului
nr.15089/215/2015, sentinţă civilă
nr.4547 din 24.03.2016 a Judecătoriei Craiova.

DIVERSE
l Castigatoarea tombolei C&A
Customer Experience in urma
extragerii din luna Aprilie
2016,premiu ce consta intr-un
voucher in valoare de 2.000RON,
este dna Maria Pop.
l SC Stratum Energy România
L.L.C. Wilmington –Sucursala
Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, str. Tipografilor nr.11-15, bl.SPark3 et. 2, telefon 0723699388,
anunţă publicul interesat, solicitarea
de la Administrarea Bazinală de
Apă Siret a avizului de gospodărire
a apelor pentru investiţia “forajul
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sondelor 9 şi 14 Poduri şi Careu
Foraj”, situată în localitatea Poduri,
judeţul Bacău. Persoanele care
doresc să transmită obsevatii,
sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului şi la Administraţia
Bazinala de Apă Siret, telefon
0234541646, după data de
09.05.2016.
l 1.Dosar civil nr. 5349/109/2015:
“Admite cererea de instituire a
măsurii de plasament pentru
minorul Bunea Robert Andrei,
formulată de petenta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş, cu sediul în Piteşti,
Calea Drăgăşani, nr. 8, jud Argeş în
contradictoriu cu intimaţii Bunea
Victoria, cu domiciliul în com
Dobreşti, sat Fureşti, nr. 333, judeţ
Argeş, având reşedinţa în Italia,
Marsala, str Dello Sbarco, nr.71,
Grigore Elena cu domiciliul com
Dobreşti, sat Fureşti, judeş Argeş şi
Agenţia Judeţeană de Plăţi şi
Inspecţie Socială Argeş cu sediul în
Piteşti, str I.C. Brătianu, nr. 32,
judeţul Argeş. Stabileşte măsura
plasamentului pentru minorul
Bunea Robert Andrei născut la data
de 11.07.2002, în Călineşti, jud
Argeş, fiul intimatei Bunea Victoria
Daniela, fără paternitate stabilită, la
bunica maternă Grigore Elena.
Obligă intimată AJPIS Argeş la
plata unei alocaţii lunare de plasament pentru minor, în favoarea
intimatei Grigore Elena începând cu
data de 07.12.2015 şi până la încetarea măsurii de protecţie specială.
Drepturile şi obligaţiile părinteşti
faţă de copil se vor exercita pe
durata măsurii plasamentului de
către directorului DGASPC Argeş.
Cu drept de apel în 10 zile de la
comunicare. Calea de atac şi motivele de apel se vor depune la Tribunalul Argeş. Pronunţată în sedinţa
publică de la 21.03.2016.
l 2. Dosar civil nr. 177/109/2016:
Admite acţiunea formulată Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Argeş, cu sediul
în Piteşti, Calea Drăgăşani, nr. 8, jud
Argeş în contradictoriu cu intimatele Ciucă Aurelia Georgeta, domiciliată în com Crângurile, sat
Potlogeni, judeţ Dambovita, Nania
Gherghina domiciliată com Oarja,

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13879/2015. Nr. 301392 din 11.05.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 11 Mai 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 25 Mai 2016, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomiţa, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomiţa, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC La Nela Fetesteanu SRL, cu sediul în localitatea
Slobozia, str. Ialomiţei, nr. 2, jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală 30124922: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Preţ unitar de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA: 1. Maşină de gătit cu gaz Zanussi ZCG61211XA,
an 2014, funcţional, 852 lei; 2. Masă cu plan cald şi lampă Cozum Mutfak, an 2014, funcţional x 2
bucăţi, 6.790 lei; 3. Element suport împinge tava din inox, an 2014, funcţional x 2 bucăţi, 423 lei; 4.
Masă rotundă, an 2014, funcţional x 20 bucăţi, 126 lei; 5. Scaun Bistro, an 2014, funcţional x 80
bucăţi, 43 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
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 cel târziu în data de 23 Mai 2016, ora
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea
garanției se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. 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 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 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 0243.237140, interior
186, 186. Data afișării: 12.05.2016.
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ANUNȚURI

nr 106 şi Agenţia Judeţeană de Plăţi
şi Inspecţie Socială Argeş cu sediul
în Piteşti, str IC Brătianu, nr. 32,
judeţul Argeş. Instituie plasamentul
minorei Ciucă Claudia Ionela,
născută la 10.01.2003, la străbunica
maternă Nania Gherghina.
Suspendă exerciţiul drepturilor şi
obligaţiilor părinteşti. Intimata
AJPIS Argeş urmează să plătească
străbunicii materne Nania Gherghina alocaţie de plasament lunară
în beneficiul minorei , începând cu
data de 14.01.2016 şi până la majoratul copilului. Onorariul curatorului special în sumă de 390 lei
pentru avocatul Bragă Ion va fi
suportat din fondurile speciale ale
Ministerului Justiţei. Cu apel.
Pronunţată în sedinţa publică de la
07.03.2016.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al Ultimate
Team Service SRL desemnat prin
hotararea civila din data de
13.04.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila
in dosar nr. 32442/3/2015, notificã
deschiderea falimentului prin procedura generala prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Ultimate Team
Service SRL, cu sediul in Bucureşti
Sectorul 4, Aleea UCEA, Nr. 1A,
CAMERA NR. 2, Bloc IV-2, Scara 1,
Etaj 3, Ap. 20, CUI 32199158,
J40/10920/2013. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept
de creanta nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva Ultimate Team Service SRL
vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
32442/3/2015, in urmatoarele
conditii : a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in vederea intocmirii
tabelul suplimentar 30.05.2016; b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar
al creantelor 30.06.2016; c) termenul
de depunere a contestatiilor la
tabelul suplimentar – 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea
si afisarea tabelului definitiv consolidat 29.07.2016.

l Anuntul public la procedura de
autorizare. Billa Romania S.R.L. cu
sediul in str. Barbu Vacarescu nr.
154 – 158, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/6146/1997, CUI RO9657315,
informeaza pe cei interesati ca s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 4711 “Comert cu
amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si
tutun”, desfasurata in Municipiul
Falticeni, str. Revolutiei nr. 1, jud.
Suceava. Informatii se pot solicita la
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Suceava din Municipiul
Suceava, str. Bistritei nr. 1A, jud.
Suceava, zilnic, de luni pana joi,
intre orele 800-1630 si vineri intre
orele 08:00– 14:00. Observatiile,
sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul
APM Suceava.
l Anuntul public la procedura de
autorizare. Billa Romania S.R.L. cu
sediul in str. Barbu Vacarescu nr.
154 – 158, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/6146/1997, CUI RO9657315,
informeaza pe cei interesati ca s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 4711 “Comert cu
amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si
tutun”, desfasurata in Municipiul
Arad, str. Revolutiei nr. 39-41, jud.
Arad. Informatii se pot solicita la
sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Arad din Municipiul Arad,
str. Splaiul Muresului FN, jud. Arad,
luni, marti, joi intre orele 800-1600 si
vineri intre orele 08:00 – 14:00.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris
la sediul APM Arad.
l Anuntul public la procedura de
autorizare. Billa Romania S.R.L. cu
sediul in str. Barbu Vacarescu nr.
154 – 158, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/6146/1997, CUI RO9657315,
informeaza pe cei interesati ca s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 4711 “Comert cu
amanuntul in magazine nespeciali-
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zate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si
tutun”, desfasurata in str. Palat nr.
1, Moldova Mall, Jud. Iasi.
Informatii se pot solicita la sediul
Agentiei Pentru Protectia Mediului
Iasi din Municipiul Iasi, str. Th.
Vascauteanu nr. 10 bis, jud. Iasi,
zilnic, de luni pana joi, intre orele
800-1630 si vineri intre orele 800 –
1400. Observatiile, sugestiile si/sau
propunerile publicului se primesc in
scris la sediul APM Iasi.
l Anuntul public la procedura de
autorizare. Billa Romania S.R.L. cu
sediul in str. Barbu Vacarescu nr.
154 – 158, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J40/6146/1997, CUI RO9657315,
informeaza pe cei interesati ca s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 4711 “Comert cu
amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si
tutun”, desfasurata in Municipiul
Focsani, str. Dimitrie Cantemir nr. 3,
jud. Vrancea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru
Protectia Mediului Vrancea din
Municipiul Focsani, str. Dinicu
Golescu nr. 2, jud. Vrancea, zilnic,
de luni pana joi, intre orele 08:0016:30 si vineri intre orele 08:00 –
14:00. Observatiile, sugestiile si/sau
propunerile publicului se primesc in
scris la sediul APM Vrancea.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A.,
convoacă Adunarea Generală Ordinară 2016 a membrilor Filialei
Bucureşti-Ilfov a C.A.A. pentru
data de 26.05.2016, ora 14.00 (în
continuarea Adunării Generale a
Baroului Bucureşti) la Sala Palatului din Bucureşti. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare va fi
următoarea: 1.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea
desfăşurată în anul 2015. 2.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot
a contului de execuţie financiar-contabil pentru anul 2015, al Filialei
Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 3.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot
a raportului Comisiei de Cenzori

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Serviciul Colectare şi
executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. F13715 / 2015. Nr. 301393 din 11.05.2016.
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile, data 11 Mai 2016. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 25 Mai 2016, ora 10:00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Ialomiţa, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomiţa, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri imobile, proprietatea garanţilor ipotecar- constituitori Bleoaja Rodica şi Badea
Florin, pentru recuperarea obligaţiilor fiscale ale debitoarei Bleoaja Rodica I.I. cu sediul în localitatea
Andrăşeşti, jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală 28668361: Denumirea bunului imobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţ de
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA -lei-, Cota TVA/ neimpozabil/scutit*: 1. Teren arabil în S = 5102 mp,
situat în intravilanul localităţii Andrăşeşti, tarla 90, parcela 596 şi 597, 59.700 lei, scutit. *Cota de taxă
pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit în conformitate cu art.
292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până cel
târziu în data de 23 Mai 2016, ora 16:30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanţiei se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. La licitaţie nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior
184, 186. Data afişării: 12.05.2016.

privind activitatea financiar-contabilă din anul 2015. 4.Descărcarea
Consiliului cu privire la activitatea
şi gestiunea sa pentru anul financiar-contabil 2015. 5.Prezentarea,
discutarea şi supunerea la vot a
proiectului de buget pentru anul
financiar-contabil 2016. 6.Consultarea avocaţilor privind iniţierea
demersurilor pentru edificarea sau
cumpărarea unui centru multifuncţional (adunări, conferinţe, birouri)
al Filialei Bucureşti a C.A.A. şi al
Baroului Bucureşti, în cooperare cu
Uniunea Naţională a Barourilor din
România sau Casa de Asigurări a
Avocaţilor. 7.Diverse.
l Convocare (completare ordine de
zi): I. Consiliul de Administraţie al
S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A.
(denumită în continuare “Societatea”), persoană juridică cu sediul
în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53, Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6,
înmatriculată la O.R.C.-T.B. cu nr.
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare: RO 15944252, la solicitarea
acţionarului– Argus S.A. formulată
în temeiul art. 117 indice 1 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, decide
completarea ordinii de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 25.05.2016
(conform anuntului publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IVa) cu următoarele: 6.
Prezentare rezultate analiza Deloitte
privind operaţiunile derulate de
Eco-Rom Ambalaje S.A. în perioada 2012-2015. 7. Aprobarea
propunerii de modificare a art.16.2
din Actul Constitutiv al Societăţii
prin eliminarea ultimei fraze din
acest articol, astfel încât decizia
asupra antrenării acţiunii în răspundere contra administratorilor şi a
cenzorilor sau auditorilor financiari
să se ia în condiţiile de cvorum şi
majoritate convenite pentru
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor astfel încât art. 16.2 să
aibă următorul conţinut: ,,16.2.
Adunarea Generală Ordinară este
valabil întrunită şi are capacitate
decizională dacă la prima convocare
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi
reprezintă o doime (1/2) din
numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile Adunării Generale Ordi-

nare vor fi luate cu majoritatea calificată (2/3) a voturilor exprimate de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
Dacă Adunarea Generală nu are
capacitate decizională datorită neîndeplinirii condiţiilor de prezenţă,
atunci o nouă Adunare Generală
poate fi convocată această putând să
delibereze asupra punctelor de pe
ordinea de zi a celei dintâi adunări,
indiferent de cvorumul întrunit,
luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.” 8. Aprobarea
înstrăinării tuturor acţiunilor deţinute în Societate de ARGUS S.A.
(8.396 de acţiuni, numerotate de la 1
la 8.396), având în vedere solicitarea
acţionarului ARGUS S.A. cu sediul
în Constanţa, strada Industrială,
nr.1, jud. Constanţa, înregistrată la
O.R.C. sub nr. J13/550/1991, având

C.U.I. 1872644, prin: -dobândirea
acţiunilor deţinute de ARGUS S.A.
de către ceilalţi acţionari, Sau
Dobândirea de către Societate a
tuturor acţiunilor ARGUS S.A..
Bucureşti, 10.05.2016.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, județul Iaşi,
organizează licitație publică
deschisă, în data de 31.05.2016
pentru: -Concesionare teren în
suprafață de 76m.p. situat în localitatea Uricani, comuna Miroslava–
orele 11.00; -Concesionare teren în
suprafață de 713m.p. situat în localitatea Miroslava, comuna Miroslava– orele 12.00; -Concesionare
tren în suprafață de 131.909m.p.
extravilan comuna Miroslava T 51,

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Serviciul Colectare şi
executare silită persoane juridice. Dosar de executare nr. 11580 / 2014. Nr. 301390 din 11.05.2016.
Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile, data 11 Mai 2016. În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 25 Mai 2016, ora 14:00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Ialomiţa, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomiţa, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Amy Prest SRL cu sediul în localitatea Sudiţi,
jud. Ialomiţa, cod de identificare fiscală 24354633: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se
vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţ de pornire a
licitaţiei, exclusiv TVA -lei-, Cota TVA/ neimpozabil/scutit*: 1. Clădire “Cazan ţuică” în S = 101 mp,
fundaţie beton, zidărie portantă cărămidă, uzură avansată, racordat electricitate şi teren aferent în S
= 101 mp, situate în intravilanul localităţii Sudiţi, tarla 41, parcela 1908/1, 54.715 lei, scutit. *Cota de
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit în conformitate cu
art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până cel
târziu în data de 23 Mai 2016, ora 16:30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanţiei se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. La licitaţie nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243/237140 interior
184, 186. Data afişării: 12.05.2016.
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T 54 –orele 13.00. Caietul de sarcini
poate fi obținut de la Biroul Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Miroslava, județul Iași. Costul caietului
de sarcini este de 50 lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
31.05.2016, orele 10.00.
l PRICEWATERHOUSECOOPERS Business Recovery Services
IPURL, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei Banca
Columna S.A. (bancă în faliment),
anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare,
ascendentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra Construcţiei- Spaţiu
comercial situat la parterul imobilului din Drobeta Turnu- Severin,
Str. Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă construită de
294,725 mp; 2. Bunurilor mobile
atașate construcţiei, respectiv: 1
aparat climatizare (nr. inv. 300001),
1 centrală telefonică (nr. inv.
300002), 1 sistem de securitate (nr.
inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv.
700119); 3. Bunurilor mobile
descrise în Anexa 1 la Regulamentul
de vânzare. Preţul de pornire al
Licitaţiei pentru drepturile litigioase
asupra imobilului- spaţiu comercial
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str.
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi,
precum și a bunurilor mobile aflate
în patrimoniul Debitoarei S.C.
Banca Columna S.A. (bancă în faliment) este de 165.000 EUR, la care
se adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia se organizează la data de
27.05.2016, la orele 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar din București,
Lakeview Building, str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 2.
Regulamentul de vânzare poate fi
achiziţionat la preţul de 500 Ron,
plus TVA. Pentru participarea la
licitaţie, procurarea Regulamentului

de vânzare este obligatorie, obţinându-se de la sediul lichidatorului
judiciar, în zilele lucrătoare, între
orele 09:00-17:00, pe baza actului de
identitate și/sau a unui document de
reprezentare, precum și a dovezii de
plată a preţului Regulamentului. În
vederea participării la licitaţie se va
constitui o Garanţie de participare
în cuantum de 10% din preţul de
pornire, respectiv de 16.500 EUR
(echivalent în RON la cursul RON/
EUR afișat de BNR la data constituirii garanţiei), care se va depune
împreună cu restul documentaţiei
de participare, conform Regulamentului de vânzare, la sediul lichidatorului judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services
IPURL, până la data de 26.05.2016,
orele 16.00. Pentru vizitarea bunurilor, achiziţionarea Regulamentului
de vânzare și a eventualelor informaţii suplimentare vă rugăm să
contactaţi lichidatorul judiciar la tel.
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50,
persoane de contact: Octavia Aldea
și Cristian Răvășilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.
aldea@ro.pwc.com.
l Directia Silvica Iasi, cu sediul in
Iasi, str. Gh. Asachi nr.2, CUI
RO1590120 organizeaza in data de
24.05.2016, ora 11.00, la sediul
unitatii, licitatie cu plic închis
pentru vanzarea cantitatii de
20.000kg f loare de tei in stare
uscata, impartita in doua loturi
egale. Pot participa la licitatie
agentii economici care au in obiectul
de activitate achizitia, prelucrarea si
comercializarea plantelor medicinale. Pretul de pornire a licitatiei si
valoarea garantiei ce se depune
inainte de licitatie, precum si documentele necesare pentru participare,
sunt specificate in Caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul Directiei Silvice Iasi
incepand cu data de 12.05.2015 sau
poate fi transmis si prin fax la solicitarea celor interesati, contravaloarea
acestuia fiind inclusa in tariful de
participare la licitatie. Cererile de
inscriere la licitatie, insotite de documentele necesare, se vor depune la
sediul Directiei Silvice Iasi pana la
data de 24.05.2015, ora. Pentru
participarea la licitatie, agentii
economici vor trebui sa faca dovada
achitarii garantiei si a taxei de participare la licitatie. În cazul neadjudecării, licitația se va relua în data de
31.05.2016, începând cu ora 11.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la
telefon 0232244680 si 0730653751,
fax 0232244631 sau e-mail office@
iasi.rosilva.
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei
publice deschise în vederea: Vânzării
bunului imobil – terenul intravilan,
proprietatea privată a municipiului
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 311
mp, situat în str. Vasile Carlova, nr.6
. Preţul de pornire la licitaţie este de
64.656,9 lei conform HCL 139 din
21.04.2016; Licitaţia va avea loc în
data de 03 iunie 2016, ora 14.00 la
sala de ședinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str.
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si
depunerea ofertelor se fac până la
data de 02.06.2016, ora 16.30.
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ , str. Ştefan cel Mare,
nr. 6-8 , Biroul Relaţii cu Publicul ,
Ghișeul Serviciului Patrimoniu,
Autorizări și Transport zilnic între
orele 8,00 – 16,30, unde se poate
achiziţiona și documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la telefon
0233/218991, interior 207, zilnic
între orele 8,00 – 16,30.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al OL
Construct Development SRL
desemnat prin Sentinta Civila nr.
6098 din data de 17.06.2014,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
18704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
a bunului imobil aflat in proprietatea OL Construct Development
SRL constand in teren intravilan in
suprafata de 11.468,43 mp situat in
Bucuresti, Bd. Drumul Gura
Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 prin
licitatie publica cu strigare, iar
pretul de pornire va fi de 1.149.500
euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de
19.05.2016 ora 14,00 prin licitatie
publica cu strigare. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, 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 pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul
unui caiet de sarcini este de 1.000
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 Organizatorul licitaţiei: Direcţia
Silvică Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str.Mihăiţă Filipescu,
n r. 3 , j u d . Te l e o r m a n ,
tel.0247/312.333, fax 0247/315.790,
e-mail: office@alexandria.rosilva.ro.
Data și ora desfășurării licitaţiei:
26.05.2016, ora 10.00. Locul desfășurării licitaţiei: sediul Direcţiei
Silvice Teleorman, Alexandria, str.
Mihăiţă Filipescu nr.3, jud.
Teleorman. Tipul licitaţiei: publică
cu prezentarea ofertelor scrise în
plic închis și sigilat pentru vânzarea
masei lemnoase fasonate, provenită
din pădurile statului. Licitaţia este
organizată și se va desfășura
conform prevederilor Regulamentului de vânzare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.924/2015. Data și ora
organizării preselecţiei: 20.05.2016,
ora 10.00. Data și ora limită până la
care se poate depune documentaţia
pentru preselecţie și înscriere la licitaţie: 19.05.2016, ora 16.00. Lista
loturilor de masă lemnoasă fasonată, preţurile de pornire și pasul de
licitare sunt afișate la sediul organizatorului și pe stie-ul www.rosilva.
ro. Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitatie:
925,043mc, din care pe sortimente:
-lemn rotund pentru cherestea:
32,748mc; -lemn rotund și despicat
pentru industria celulozei și hârtiei:
297,474mc; -lemn rotund pentru
construcţii: 594,821mc; și respectiv,
pe specii și grupe de specii: stejar:
49,244mc; cer, garnita: 800,819mc;
frasin: 45,478mc; salcâm: 18,2mc,
diverse tari: 11,302mc. Masa
lemnoasă oferită la vânzare provine
din fondul forestier proprietate
publică a statului și nu este certificat
în sistemul Forest Stewartship
Council (FSC). Conform caietului
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de sarcini, masa lemnoasă rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere
în aceeași zi, sau se poate oferi la o
nouă licitaţie în condiţiile prevăzute
de prezentul regulament și de alte
reglementări în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând
cu data de 13.05.2016. Pentru informaţii și date suplimentare, vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Direcţia Silvică Teleorman,
persoana de contact ing. Ionescu
Dimitrie, tel.0726.175.233.
l Anunţ de participare la vânzare
prin licitaţie (primul termen): 1.
Informaţii generale privind proprietatrul Consiliul Local Babdag, cod
fiscal: 4508533, nr. Tel 0240-561.012,
fax 0240-562.939; e-mail: urbanism@primaria-babadag.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării: - teren cu suprafaţa de
1009 mp situat în intravilan, Str.
Republicii nr. 68. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
3.1. Orice persoană interesată are
dreptul de a solicita și de a obtine
documentaţia de atribuire. Documentaţia de atribuire se pune la
dispoziţia în mod direct, nerestricţionat și deplin, prin mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 3.2
Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului: Biroul Urbanism din cadrul primăriei orașului
Babadag, Str. Cabanei nr. 5. 3.3.
Documentaţia de atribuire se pune
la dispoziţia solicitanţilor în mod
gratuit. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor 20.05.2016. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1 Data
limită de depunere a ofertelor:
02.06.2016, ora 10:00 la secratariatul
primăriei orașului babadag, Str.
Republicii nr. 89, Babadag, jud.
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Tulcea, în 1 exemplar. 5. Şedinţa de
deschidere va avea loc la data de
03.06.2016, ora 10:00 la sediul
primăriei oraşului babadag, str.
Republicii nr. 89. 6. Informaţii
privind instanţă competenţă în soluţionarea litigiilor apărute: contestaţiile se depun în termen de 5 zile de
la comunicarea rezultatului procedurii la sediul proprietarului menţionat la punctul 1, iar acţiunea în
justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Tulcea în termen de 30 de zile.
7. Data transmiterii anunţului care
instituie abilitate în vederea publicării: 11.05.2016.

nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Prima
şedință de licitație pentru activele ce
aparțin societății debitoare a fost
fixată la data de 18.05.2016, ora
14.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, şedințele de
licitații se vor relua în datele de:
25.05.2016, 01.06.2016, 08.06.2016,
15.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016,
06.07.2016, 13.07.2016 şi 20.07.2016
ora 14.00. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector
1. Pentru relații suplimentare sunați
la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Quality Serv International SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare:
-Mijloace fixe şi obiecte de inventar
aparținând SC Quality Serv International SRL - în faliment. Prețul de
pornire al licitației este de 50% din
valoarea de vânzare forțată stabilită
în Raportul de Evaluare exclusiv
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obținute
de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil. Participarea la
licitație este condiționată de consemn a r e a î n c o n t u l n r. n r.
RO11BRMA0999100047093884
deschis la Banca Românească SA, cel
târziu până la data şedinței de licitație, a garanției de 10% din prețul de
pornire al bunului pentru care se
licitează şi de achiziționarea până la
aceeaşi dată a Caietului de sarcini.
Prețul Caietului de sarcini este de 50
lei exclusiv TVA şi se va achita în
numerar la sediul lichidatorului
judiciar DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL din Bucureşti, str. Buzeşti

l 1.Denumirea, adresa, numărul de
fax, adresa de e-mail ale autorităţii
contractante şi ale biroului de la
care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Oraşul Băile
Herculane, Cod fiscal: 3227920, cu
sediul în Băile Herculane, str.Mihai
Eminescu, nr.10, jud.Caraş Severin,
cod poştal: 325200, tel/fax:
0255.560.439/ 560.321,
e-mail: primbh@yahoo.com. 2.Hotărârea privind stabilirea modalităţii
de gestiune: -Hotărârea Consiliului
Local Băile Herculane
nr.83/21.12.2015, privind stabilirea
modalităţii de gestiune a serviciului
public local de persoane în oraşul
Băile Herculane; 3.Aria teritorială,
trasee: traseu principal: Gara
Herculane -Hotel Ferdinand,
dus-întors. 4.Serviciul/activitatea
care urmează să fie prestat/prestată/
furnizat/furnizată /detaliat/detaliată
pe activităţi: Serviciul de transport
public local de persoane prin curse
regulate. 5.Durata contractului de
delegare a gestiunii: 3 ani. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi
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de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate
solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere a
documentaţiei: a)Secretariat
Primărie, str.Mihai Eminescu, nr.10,
jud.Caraş Severin, cod poştal:
325200, tel/fax: 0255.560.439/
560.321, e-mail: primbh@yahoo.
com. b)modalitatea de obţinere a
documentaţiei: pe suport de hârtie.
7.Dacă este cazul, costul şi condiţiile
de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: 100 lei în
numerar. 8.Termenul limită de
depunere a ofertelor, data şi ora,
adresa la care se depun/transmit
ofertele: 15.06.2016, ora 12:00.
Adresa la care se depun ofertele:
Oraşul Băile Herculane, str.Mihai
Eminescu, nr.10, Băile Herculane.
9.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.06.2016, ora 10.00 la sediul
Oraşului Băile Herculane, Str.Mihai
Eminescu, nr.10, jud.Caraş Severin.
10.Dacă este cazul, garanţiile solicitate: a)garanţie de participare 1.000
lei cu numerar sau ordin de plată.
11.Durata de valabilitate a
ofertei: 30 zile calendaristice de la
data depunerii ofertei.
l Anunţ de participare. Denumire
contract: „Concesiune teren număr
cadastral 402056”. 1.Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Comuna Dumbrăviţa,
Sediul social: Dumbrăviţa, str.Petofi
Sandor, nr.31, jud.Timiş, telefon/
Fax: +40256.214.272, persoană de
contact: domnul Krista Robert
-0735.547.583. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în

special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren număr cadastral
402056, cu o suprafaţă de 179mp,
situat lângă stadionul de sport în
Dumbrăviţa, judeţul Timiş, cu destinaţia teren în scopuri comerciale.
3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia va putea fi
achiziţionată începând cu data
publicării anunţului până în data
de 19.05.2016, zilnic între ora 09.00
AM -15.00 PM, de la sediul autorităţii contractante. Taxa de participare şi de intrare în posesie a
caietului de sarcini =10Lei.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Comuna Dumbrăviţa,
departamentul achiziţii publice,
domnul Krista Robert 0735.547.583.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: Documentaţia de
atribuire şi caietul de sarcini vor fi
puse la dispoziţia celor interesaţi
contra sumei de 10Lei, contravaloarea acesteia se va plăti în
numerar la casieria concedentului
sau prin virament bancar în contul
RO15TREZ6215006XXX008137,
deschis la Trezoreria Timişoara, cod
fiscal 4663480. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: Data
limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.05.2016, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:

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. 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 24, luna
mai, anul 2016, ora 12, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil,
proprietate a debitorului Mikyrad Interserv SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Cameliei, nr. 18, bl. 25A, sc. B, et. 4,
ap. 38, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 32003145: Nr. crt., 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 T.V.A. , Cota
T.V.A./ neimpozabil/ scutit*). 1. Modul metalic cu caracter provizoriu, în suprafață de 20mp, destinație-spațiu comercial, localizat în
Ploiești, str. Catinei, FN, 8.357 lei, 20%. 2. În ziua de 25, luna mai, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj
1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Montes Tour S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea
Ploiești, str. Bdul Republicii, nr. 128, bl. 16B2, sc. A, ap. 33, cod de identificare fiscală 18104756: Nr. crt., 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit*); 1. Autoutilitară marca Dacia Logan, combustibil benzină, număr înmatriculare
PH-14-DNW, număr identificare UU1FSD1E537988372, 1390 cc, 55 kw, culoare alb, an fabricație 2007, 4.040 lei, 20%. 3. În ziua de 26,
luna mai, anul 2016, ora 12, 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 Famin SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Apelor, județul Prahova, cod
unic de înregistrare fiscală 15004264: Nr. crt., 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit*); 1.
Autoutilitară Furgon Fiat Ducato, an fabricație 2002, nr. identificare ZFA24400007046255, motorină, culoarea alb, capacitatea cilindrică
2286 cmc, 5.340 lei, 20%; 2. Mașină de îndreptat lemn tip 2041 NKK/002522, marca SCM Internațional, Italia, anul fabricației 2001,
verde, 2.700 lei, 20%; 3. Mașină de lipit cant, marca Gerhard Ney Germania, anul fabricației 1978, tip SKM 100/2, 1.905 lei, 20%; 4.
Mașină de tăiat lemn cu fierăstrău, marca Elektra Beckum Germania, anul fabricației 1995, verde, seria 50320005, 968,00 lei, 20%. 4. În
ziua de 31, luna mai, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație
următorul bun mobil, proprietate a debitorului Pantolux SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. B-dul Republicii, nr. 16, bl. 33A2,
et. 4, ap. 16, cod de identificare fiscală 1343074: Nr. crt., 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/
scutit*); 1. Autoturism berlină marca Volswagen 3C/ AABKCXO / Passat, nr. id. WVWZZZ3CZ6P 101146, motor tip Diesel TDI injecție
directă motorină, cilindree 1968 cmc, 100 / 135 KW/CP, culoare gri, an fabr. 2006, 23.420 lei, 20%. 5. În ziua de 01, luna iunie, anul 2016,
ora 12, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a
debitorului Clasic Stan SRL, cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, Str. Malu Roșu, nr.77, bl. 106B, sc. B, et. 3, ap. 31, județul
Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 1302988: Nr. crt., 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 T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/
scutit*); 1. Automobil mixt, camion ,4 uși, marca Dacia, tipul D4F76X/Double Cab, 1 9D 4*4, număr identificare UU1D4F76X43375397,
an fabricație 2003, culoare gri metal, motorină, 7.598 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 527/2015 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, pâna 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 (in contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahov - C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 cunostintă, 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 0244.407.710, int. 162. Data afișării: 12.05.2016.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 23.05.2016, ora
10.00 AM. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele în plic
închis se depun la Primăria
Comunei Dumbrăviţa, Sediul social:
Dumbrăviţa, str.Petofi Sandor, nr.31,
jud.Timiş. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta trebuie depusă în 2
exemplare din care 1 original şi o
copie. Ofertele se depun în două
plicuri închise şi sigilate, apoi se
introduc într-un plic exterior, care se
înregistrează în ordinea primirii lor.
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în
data de 23.05.2016, ora 11.00 AM, la
sediul Comuna Dumbrăviţa, Sediul
social: Dumbrăviţa, str.Petofi
Sandor, nr.31, jud.Timiş. Plicurile
sigilate se predau comisiei de
evaluare, la termenul fixat pentru
deschiderea lor. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu
atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului
de concesiune, precum şi a celor
privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor legii
contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează autorităţii publice în termen
de 30 de zile de la data comunicării
actului contestat. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: Data transmiterii anunţului de licitaţie către R.A.Monitorul
Oficial S.A., în vederea publicării
este 28.04.2016.

PIERDERI
l Pierdut legitimaţie student pe
numele de Coubis Mihaiela.O declar
nulă.
l Pierdut Certificat Constatator de
la Infiintarea firmei SC West Residential Park SRL – 6.05.2011.
l Senior Media Production /
SMM&M SRL, cu sediu in Bucuresti, b-dul Ramnicu Sarat, nr.31, bl.
11B, sc.A, et. 8, ap. 34, sect.3, inregistrata sub nr. J40/6741/2003,
CUI:15447385 declara pierdut si nul
Certificat Constatator de suspendare, din data de 13.01.2014.
l Pierdut atestat profesional transport mărfuri, seria CPC, valabil în
perioada 15.11.2014-14.11.2019,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Tăbîrțoiu Dumitru, din Drăgăşani,
județul Vâlcea. Se declară nul.

l SC Agora Marketing&Consulting
SRL cu sediul în Bucureşti, Şos.
Bucureşti-Ploieşti nr.135, Sector 1,
înregistrată sub nr.J40/1905/1999,
CUI:11489353, declară pierdute şi
nule următoarele documente: certificat înregistrare societatea seria B
nr.1346346 eliberat în data de
12.05.2008; declaraţie sediu.
l Societatatea Kazafani Investment
SRL cu sediul social in Bucuresti
Sector 3, str.Anastasie Panu nr.23,_
bl.D6,_sc.B,_ap.59, numar de ordine
in Registrul Comertului
J40/16485/2008 si CUI 24527653 a
pierdut Certificatul de inregistrare si
Certificatul constatator de activitate
de la sediul social.Le declara nule.
l Pierdut Contract construire
nr.678/11.03.1970 şi Proces-verbal
eliberat în 20.08.1970, pe numele
Stancu Gheorghe şi Stancu Maria.
Le declar nule.
l Pierdut Adeverinţă achitare integrală apartament, pe numele Ivăncică Costică şi Maria. O declar nulă.
l SC Oasis Sport & Leisure SRL cu
sediul în Bucureşti, Str.Ilioara,
nr.15A, sector.3, având CUI
RO22274074, înregistrată la Regist r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/15584/2007, pierdut număr de
ordine din Registrul de evidenţă a
aparatelor de marcat fiscale pentru
casele de marcat marca Total,
modelul ZM, seriile VF606345,
VF606346. Îl declar nul.
l SC Oasis Sport & Leisure SRL cu
sediul în Bucureşti, Str.Ilioara,
nr.15A, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr.J40/15584/2007,
CUI RO22274074, declară pierdut şi
nul Certificatul constatator al societăţii pentru punctul de lucru de la
adresa Şoseaua Străuleşti nr.4,
sector.1 Bucureşti.
l Declar pierdut contract vânzarecumpărare nr. 897/3 februarie 1983
încheiat la Notariatul de Stat Local
Sector 5 Bucureşti pe numele Burtea
Petre, declar nul.
l Holtea Corina Mirela Persoană
Fizică Autorizată, cu sediul profesional în Bucureşti, Sectorul 1, Strada
Islaz, nr.18, etaj 1, camera 4,
F40/3217/04.08.2014, C.U.I.
33450699, declar pierdute (nule):
Certificat de Înregistrare seria B nr.
2963365; Certificat constatator sediu
profesional; Certificat constatator
sediu secundar eliberate 07.08.2014
î n b a z a d e c l a r a ţ i e i n r.
275490/01.08.2014, Rezoluţie nr.
92365/04.08.2014 emisă de
O.R.C.T.B.; Registru jurnal de încasări şi plăţi; Registru inventar;
Registru unic de control emis de
A.F.S. 1.

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Argeş. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung
anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate
cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de procedura fiscală
republicat, a unor active aparținând: Bacircel Georgel Întreprindere
individuală – Rucăr, după cum urmează: Denumire, Valoare (Lei,
fără TVA); Autoturism Ford Fiesta, an fabricație 2007, nr.
înmatriculare AG 30 RLK, 18.400 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada
depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung
Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua
de 24.05.2016. Licitația va avea loc în data de 25.05.2016, ora
11.00, la Sediul SFM Câmpulung, str. NegruVodă, nr. 117, corp
Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor, să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul
Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510.098.

