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OFERTE SERVICIU
Rectificare: Referitor la concursul Primăriei 
Mărăşeşti apărut în Monitorul Oficial partea a 
III-a, nr.1188 din 6 noiembrie 2015, sub 
numărul 157560, şi în Jurnalul Naţional din 
data de 06.11.2015, se va face următoarea recti-
ficare: în loc de: ...“-1 an vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcției 
publice de referent, cl.III, grad asistent.”... se va 
citi: “-6 luni vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice de referent, 
cl.III, grad asistent.”

În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 
nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, 
cu sediul în Bd. Ion Mihalache  nr.15-17, 
sectorul 1, organizează în data de 24 noiembrie 
2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recru-
tare pentru ocuparea următoarei funcţii publice 
temporar vacantă: -Consilier, clasa I, grad 
profesional superior– Biroul Unitatea Centrală 
de Evaluare, Direcţia Generală de Analiză, 
Programare şi Evaluare. Condiţii necesare 
ocupării postului: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă, vechime în specialitatea studiilor 
minim 9 ani. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul institu-
ţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, la sediul ministe-
rului.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. 
nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu 
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, 
organizează în data de 24 noiembrie 2015, ora 
10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarei funcţii publice vacantă: 
-Expert, clasa I, grad profesional asistent– 
Serviciul Coordonare Proiecte Energie şi Gesti-
onare Program, Direcţia Generală Programe 
Infrastructură Mare. Condiţii necesare ocupării 
postului: Studii superioare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
sau studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă; vechime minimă de 1 an în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Condiţiile de participare şi de desfăşu-
rare a concursului, bibliografia şi alte informaţii 
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe 
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs 
se depun în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul ministerului.

Primăria Comunei Mihai Eminescu organizează 
în data de 14 decembrie 2015, ora 10.00 proba 
scrisă, 16 decembrie 2015, ora 10.00 interviul, 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de execuţie de consilier clasa I, grad 
profesional debutant, în cadrul Compartimen-
tului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului al 
aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Mihai Eminescu. Condiţiile de partici-
pare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei comunei Mihai Eminescu. 
Concursul va avea loc la sediul Primăriei 
comunei Mihai Eminescu. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu- loc. Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, 
jud. Botoşani- sau la telefon 0231.512.183.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Univer-
sitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de secretar şef, vacant 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii 
de Chimie şi Inginerie Chimică. Condiţii de 
participare: - studii superioare; - vechime în 
activitatea de secretariat în învăţământul supe-
rior minim 5 ani; - cunoaşterea unei limbi 
străine de circulaţie internaţională; - cunoştinţe 
avansate de operare PC (Word, Excel). 
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data 
de 07.12.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data 
de 11.12.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 26.11.2015, ora 
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 
14, pe pagina de internet www.ubbcluj.ro sau 

telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director 
RU, Mircea Raţiu.

La data de 15 decembrie 2015 (proba scrisă), 
Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, 

în condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante, după cum urmează: 
Curtea de Apel Bucureşti: -1 post consilier 
(economist), Clasa I Grad profesional principal: 
studii universitare de licenţă absolvite cu 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 23425/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 09.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea 
Agricolă Modelu SA, cu sediul în jud. Călărași, loc. Modelu, cod fiscal 1931376, în 
dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 grajd, în suprafață de 1260 mp, construcție 
C2 grajd, în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp, 
situată în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare de 211.178 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. 23430/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 11.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Petroolt 
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Zefirului, Nr. 65, cod fiscal 
6786587, în dosar de executare nr. 6786587, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafață 50 mp, situat în com. 
Dragalina, jud. Călărași, stația CFR Ciulnița, valoare 22.485 lei; - Teren – Proprietar 
C.N.C.F.R. Sucursala Constanța. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care 
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției 
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în 
limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, 
pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor 
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 133383/03.11.2015. Dosar executare: 
50569/2015. Licitația a – I-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 
2015, luna Noiembrie, ziua 6. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna Noiembrie, orele 
10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
Tudorache Vasile din Târgoviște, strada Luceafărului nr., bl. 43, ap. 12, Dâmbovița: - 
apartament compus din 3 camere, hol, bucătărie, debara, în suprafață de 48 mp, 
situat în Târgoviște, strada Luceafărului, bl. 43, et. 3, ap. 12, preț pornire licitație 
117.481 lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: D.G.R.F.P. – AJFP Poiești. Sarcini: Proces verbal de sechestru nr. 
50569/20.04.2015. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei 
stabilită pentru desfășurarea licitației (29.11.2015). Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact Necula Mariana. Data afișării: 
12.11.2015.
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diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, profil economic, vechime în specia-
litate minim 5 ani; -1 post consilier (economist) 
Clasa I Debutant: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, profil economic; -1 post consi-
lier (inginer constructor), Clasa I Grad profesi-
onal superior: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, absolvent de ştiinţe inginereşti- 
specialitatea inginerie civilă şi instalaţii sau 
ştiinţe umaniste şi arte- specialitatea arhitectură 
şi urbanism, vechime în specialitate minim 9 
ani; Tribunalul Ialomiţa: -1 post consilier 
(inginer constructor), Clasa I grad profesional 
principal: studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, absolvent de ştiinţe inginereşti- 
specialitatea inginerie civilă şi instalaţii sau 
ştiinţe umaniste şi arte- specialitatea arhitectură 
şi urbanism, vechime în specialitate minim 5 
ani; Tribunalul Ilfov: -1 post consilier (econo-
mist- Birou Local de Expertize Judiciare), Clasa 
I Grad profesional asistent: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, profil 
economic, vechime în specialitate minim 1 an; 
-1 post consilier (economist), Clasa I Grad 
profesional principal: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, profil 
economic, vechime în specialitate minim 5 ani.
Cererile şi dosarele profesionale vor fi depuse la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti– Splaiul Inde-

pendenţei, nr. 5, sector 4, mezanin, camera M01, 
în termen de 20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a. Concursul se va desfăşura la sediul Curţii 
de Apel Bucureşti, Mezanin, camera M01, după 
cum urmează: -15 decembrie 2015, orele 14,00- 
proba scrisă; -18 decembrie 2015, orele 16,00- 
interviul. Condiţiile de participare, bibliografia 
şi tematica, după caz, precum şi actele necesare 
înscrierii la concurs, vor fi afişate la sediul Curții 
de Apel Bucureşti şi pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Personal- Concursuri/ 
Examene. Relaţii suplimentare la telefon 
021319.82.45.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramureş, cu sediul în Baia-Mare, Str.
Hortensiei, nr.1A, scoate la concurs, în data de 
19.11.2015 (proba scrisă) şi 23.11.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post temporar 
vacant: Consilier juridic  clasa I, grad profesi-
onal superior – Compartiment Juridic şi Relaţii 
ci Publicul; Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacante: Pregătire de specia-
litate – studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul juridic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice:9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 19.11.2015 
– ora 09:00 – proba scrisă 23.11.2015 – ora 12:00 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 8 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Maramureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str.
Dunării, nr.1,  scoate la concurs, în zilele de 
15.12.2015 (proba scrisă) şi 17.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier  clasa I, grad profesional asistent –
Punct de Lucru Videle; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi crea-
tivitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 15.12.2015 – ora 900 – proba scrisă 
17.12.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Teleorman.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str.Cucu, nr. 1,  
scoate la concurs, în zilele de 15.12.2015 
(proba scrisă) şi 17.12.2015 (interviul), la 
sediul agenţiei următorul post vacant: Consi-
lier juridic  clasa I, grad profesional debutant 
– Compartiment Juridic şi Relaţii ci Publicul, 
Comunicare şi Secretariatul Consiliului 
Consultativ; Condiţii specifice de participare 
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice 
de execuţie vacante: Pregătire de specialitate 
– studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul juridic; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 15.12.2015 
– ora 900 – proba scrisă 17.12.2015 – ora 1200 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Iaşi.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
M u n c ă  S ă l a j ,  c u  s e d i u l  î n  Z a l ă u , 
Str.T.Vladimirescu, nr.8,Bl.P40  scoate la 
concurs, în zilele de 15.12.2015 (proba scrisă) şi 
17.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
torul post vacant: Consilier clasa I, grad profe-
sional superior, Compartiment Control, 
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare 
Silita a Debitelor; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul economic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice:9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 15.12.2015 
– ora 900 – proba scrisă 17.12.2015 – ora 1200 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Sălaj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. 
Domnească, nr.191,  scoate la concurs, în zilele 
de 15.12.2015 (proba scrisă) şi 17.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional debutant –
Compartiment Informatică şi Managementul 
Bazelor de Date; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de speci-
alitate – studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; Cursuri de specializare în domeniul 
IT; Cunoştinţe PC –nivel avansat; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 15.12.2015 – ora 900 – proba scrisă 
17.12.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Galati.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 23428/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 10.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Leo Prod 
S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, Str. Dumbravei, bl. C8, sc. C, ap. 17, 
cod fiscal 10029853, în dosar de executare nr. 10029853, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabric. 
2005, sș: UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc, 
culoare albastru, nr. înmatriculare CL -90-ZGD, valoare 4.241 lei. Asupra bunului 
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322698 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. 27SAV/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 11:00 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Grerom SRL 
cu sediul în localitatea Săveni, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 21703062: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 1. Combină agricolă Case 
International 1440 an fabr. 1982, 44.300 lei, 24%; 2. Tractor agricol Fiat 180-90DT 
PS/24 cu probleme la cutia de viteze, an 1988, 37.500 lei, 24%; 3. Grapă cu 40 
discuri Papadopoulos DYXS 40-500 an fabr. 2008, 37.700 lei, 24%; 4. Rezervor 
combustibil de 9000l DTO90L-5K cu pompă 50l/min an fabr. 2014, 13.100 lei, 24%; 
5. Mașină de împrăștiat îngrășăminte OMB 33E, 1300kg an fabr. 2008, 5.700  lei, 
24%. *Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 
24%/, impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 23 Noiembrie 2015, 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orașenesc Lehliu Gară. Dosar de 
executare nr. 26308838/2015. Nr. 34225 din 09.11.2015. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna noiembrie ziua 09. În temeiul art. 162, alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
26, luna noiembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului nr. 
2, se vor vinde prin licitație publică (etapa 2) următoarele bunuri mobile, proprietate 
a debitorului I.I. Dulea C. Alexandra, cu domiciliul fiscal în localitatea Lupșanu, sat 
Radu Vodă, str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași, cod de identificare 
fiscală 26308838. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Tractor 
agricol marca McCormick, G135 max, serie șasiu SWBCV29036.133, an fabricație 
2010. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 103.793 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon 0242.640356. Data afișării: 09.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 23431/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & 
Diana Prest S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, 
cod fiscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Clădire spațiu comercial, în 
suprafață de 191 mp și teren aferent construcției 191 mp, situată în loc. Călărași, 
jud. Călărași, strada Locomotivei, nr. 5, valoare 51.530 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 13323771. Nr. 23432/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 1 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Agro 
Import Export S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, Str. Parcului, bl. K4, 
sc. C, ap. 3, cod fiscal 13323771, în dosar de executare nr. 13323771, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia SD 
LSDAE Logan, an fabric. 2007, sș: UU1LSDAEH38203040, SM UD70512, 
capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL -11-AIE, valoare 
9.013 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. 23429/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marsim 
Construct S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, bl. 
I1, sc. 1, ap. 3, cod fiscal 14934641, în dosar de executare nr. 14934641, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Buldo Excavator BCKHOE 
New Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 35.368 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str.
Ion Ghica, nr.36,  scoate la concurs, în zilele de 
15.12.2015 (proba scrisă) şi 17.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 

Inspector  clasa I, grad profesional debutant – 
Compartiment Execuţie Bugetară, Financiar, 
Contabilitate şi Administrare Fond de Garan-
tare pt Plata Creanţelor Salariale; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

ştiinţelor economice; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; Programul 
concursului: 15.12.2016 – ora 900 – proba scrisă 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322700 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. 11086/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 14:30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC TTT Auto 
SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Dobrogeanu Gherea, bl. G5, sc. A, ap. 67, 
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 23659990: Denumirea bunului imobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit*: 1. Teren arabil în S=2600 mp, situat în extravilanul localității 
Perieți, tarla 229/2, parcela 2, posibil de trecut în intravilan, racordat la sistemul de 
energie electrică, 18.700 lei, Scutit. *Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor imobile este: scutit în conformitate cu art. 141, alin. (2), lit. f) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 23 
Noiembrie 2015, 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bă ico i .  Nr. 
56245/11.11.2015. Anunțul privind vânzarea. Anul 2015, luna 11, ziua 12. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, active aparținând: Serban 
Remus Octavian, cu domiciliul în Str. Alexandru Odobescu, nr. 65, Mun. Ploiești, Jud. 
Prahova: - imobil în suprafață de 48 mp, construită în 1936, situată în comuna 
Vâlcănești, nr. 505; - teren intravilan 600 mp, situat în comuna Vâlcănești, sat 
Vâlcănești, nr. 505; - teren intravilan 2432 mp, situat în comuna Vâlcănești, tarlaua 
3, parcela 26/30/5, în punctul Bărcănești; - teren extravilan 3300 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 10092, tarlaua 6; - teren extravilan 5100 
mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 542, nr. cadastral 10093, tarlaua 6; - teren 
extravilan 52100 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 496, nr. cadastral 10065, 
tarlaua 3; - teren extravilan 12500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 502, nr. 
cadastral 10066, tarlaua 3; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, 
nr. 448, nr. Ccadastral 10037, tarlaua 3; - teren extravilan 5600 mp, situat în 
comuna Vâlcănești, nr. 472, nr. cadastral 10050, tarlaua 3; - teren extravilan 6400 
mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 466, nr. cadastral 10046, tarlaua 3; - teren 
extravilan 2500 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 484, nr. cadastral 10064, 
tarlaua 3; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 470, nr. 
cadastral 10048, tarlaua 3; - teren extravilan 6635 mp, situat în comuna Vâlcănești, 
nr. 468, nr. cadastral 10047, tarlaua 3; - teren extravilan 2800 mp, situat în comuna 
Vâlcănești, nr. 448, nr. cadastral 10037, tarlaua 3; - teren extravilan 3750 mp, situat 
în comuna Vâlcănești, nr. 454, nr. cadastral 10042, tarlaua 3; - teren extravilan 
2800 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 538, nr. cadastral 10088, tarlaua 3; - 
teren extravilan 5000 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 488, nr. cadastral 10063, 
tarlaua 3; - teren extravilan 87823 mp, situat în comuna Vâlcănești, nr. 488, nr. 
cadastral 166, tarlaua 3. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună 
cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești–Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate 
la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26/11/2015, 
ora 16.30. Licitația va avea loc în data de 27/11/2015, la orele 10.00, la SFO Băicoi, 
str. Republicii, nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul 
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțul: 
56245 data de 11.11.2015 poate fi consultat la sediul organului fiscal, primărie și pe 
site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și 
actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. 
Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 12.11.2015 până pe data de 
26.11.2015, inclusiv.

17.12.2016 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Satu Mare.
.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Dolj, cu sediul în Craiova, Str. Eugeniu 
Carada, nr.13A,  scoate la concurs, în zilele de 
15.12.2015 (proba scrisă) şi 17.12.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Consilier clasa I, grad profesional principal –
Serviciul Control Îndeplinirea Măsurilor Asigu-
ratorii şi Executare Silită a Debitelor; Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 15.12.2015 
– ora 900 – proba scrisă 17.12.2015 – ora 1200 
– interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM Dolj.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, 

B-dul Gen. Grigore Bălan, nr.14,  scoate la 
concurs, în zilele de 15.12.2015 (proba scrisă) şi 
14.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei urmă-
torul post vacant:  referent clasa III, grad 
profesional superior, ID 415642 Compartiment 
Medierea Muncii, Consiliere, Orientare şi 
Formare Profesionala; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet  - nivel mediu; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate. Programul concur-
sului: 15.12.2015 – ora 900 – proba scrisă 
17.12.2015 – ora 1200 – interviul; Înscrierile se 
fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, 
la sediul AJOFM Covasna.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30 
RON/ bucata. Contact: 0742.575.175.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii poporului 
român” reprezintă o luminată 
punte de suflet cu românii de 
pretutindeni. 0761.674.276. 
0733.940.772.

PROPUNERI AFACERI
Dinu Urse Și Asociaţii SPRL, lichidator judiciar 
desemnat prin Sentința nr. 676 din data de 
26.06.2015 pronunțată de Tribunalul Prahova 
Secția A-II-A civilă de Contencios Adminis-

trativ şi Fiscal, în dosar nr. 8913/105/2012 
privind debitoarea SC RUPS SA cu sediul în 
Comuna Brazi, Sat Brazii de Sus, Str. Trandafi-
rilor nr.77, Județ Prahova, invită experții evalu-
atori atestați ANEVAR să depună oferte la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti Nr. 71, Et. 2, Camera 203, Sector 1, Tel./
Fax: (+40)21.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com, până cel târziu în data de 19.11.2015 în 
vederea selecției de oferte pentru întocmire 
Raport de evaluare a bunurilor din patrimoniul 
societății debitoare conform Proces-verbal de 
inventariere din data de 30.10.2015. Oferte pot 
fi transmise şi pe fax-ul sau email-ul menționat 
în anunț. Raportul de evaluare întocmit, va fi 
achitat către evaluatorul selecționat după valo-
rificarea bunurilor din patrimoniul societății 
debitoare.

Dinu Urse şi Asociaţii SPRL, în calitate de 
lichidator al SC RUBINIO CLUB SRL -în fali-
ment organizează procedura de selecție a unui 
specialist în domeniul cadastrului şi publicității 
imobiliare pentru clarificarea şi reglarea aspec-
telor de natură tehnică şi juridică privind 
imobilul având număr cadastral 225585-C1-
U15 (nr. cadastral vechi 109/0;7), înscris în 
Cartea Funciară 225585-C1-U15 (provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr. 90505). Toate 
persoanele interesate pot transmite oferta de 
servicii cel mai  târziu până pe data de 
13.11.2015, orele 16:00 pe adresa de e-mail: 
dinu.urse@gmail.com sau pe fax: 021.318.7425 
sau prin depunere la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucureşti, str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 
203, sect.1. Oferta va trebui să cuprindă oferta 
financiară şi estimarea perioadei de timp nece-
sară pentru realizarea unei opinii asupra situa-
ției de fapt, la zi, precum şi pentru eventualele 
demersuri de natură tehnică şi procedurală 
necesare pentru a lămuri sau/şi îndrepta eventu-
alele neconformități.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Motocicletă marca Honda 
Hornet PC361, 2.984 lei; Autovehicul marca Dacia 1307 Pik-Up D4F767-H, 3.316 
lei; Imobil cu anexe, situat în municipiul Curtea de Argeș, str. Groape, nr. 31, 
456.630 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate 
cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii 
taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate 
(plata să fie efectuată, astfel încât, în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 26/11/2015. Licitația va avea loc în data de 27/11/2015, 
ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322695 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. 6381/ 2014. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 13:30 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei A.J.C.O.C.T.C. 
“Bărăganu” - Ialomița cu sediul în localitatea Slobozia, str. Lacului, nr. 20, jud. 
Ialomița, cod de identificare fiscală 18841936: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit*: 1. Autoutilitară Ford Transit / FND6 suprastructura deschisă, an fabr. 2010, 
c.c. 2402 cm3, 103 kw, motorină, masa max. aut. 3500 kg, 30.530 lei, 24%; 2. 
Autoturism Dacia Logan SD/KSDAF Laureate break, an fabr. 2008, c.c. 1598 cm3, 
64 kw, benzină/ GPL, 9.174 lei, 24%. *Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24%/, impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), 
lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel 
târziu în data de 23 Noiembrie 2015, 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. 172 - 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322697 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. F13302/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 10:30 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei Dascalu Ion 
Alexandru I.I. cu sediul în localitatea Iazu, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 
26991799: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 1. Tractor agricol Case IH 
JX95 an fabr. 2011, 113.900 lei, 24%; 2. Încărcător frontal Scha�er 690T 65kw, an 
fabr. 2011, 125.400 lei, 24%; 3. Plug reversibil Gregoire Besson RB71, 5+1 trupițe 
an fabr. 2011, 85.700 lei, 24%; 4. Șnec de descărcare Spirotech GFR150 an fabr. 
2011, 9.400 lei, 24%. *Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%/, impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 
23 Noiembrie 2015, 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015.

ANUNȚURI

CITAȚII
Bîşcă Genu, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat George Coşbuc, com. Gorbăneşti, jud. Boto-
şani, este chemat la Judecătoria Botoşani în 
data de 09.12.2015, în dosar 8522/193/2015, 
având ca obiect divorţ de Bîşcă Dumitriţa.

Se citează în dosar nr. 2447/278/2011*, la Jude-
cătoria Petroşani numiţii Pop Ianoş Ştefan, 
Bocănici Hermina, Belu Editha, în data de 
18.11.2015, în proces cu reclamanţii Negoi Alin 
Lucian şi Negoi Nicoleta, pentru partaj judiciar.

Moise Ştrul este citat în calitate de pârât la Jude-
cătoria Ia[i în ziua de 8 decembrie 2015, ora 8.30 
la C06 în dosarul 41055/245/2014 pentru usuca-
piune, în contradictoriu cu reclamanţii Butnariu 
Constantin şi Butnariu Tatiana. 

Pârâtă Sainescu Leonora CNP:2600316381455, 
domiciliată în municipiul Drăgăşani, strada Dr. 
Stătescu nr.29, judeţul Vâlcea, pârâtă în dosarul 
nr: 2419/223/2014, este chemată în data de 
12.11.2015 la Judecătoria Drăgăşani, în contra-
dictoriu cu Calancea Marian.

Numitul Iliescu Minel Marius cu domiciliul 
cunoscut în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, 
bl. A/200 CF, ap. 12, jud. Giurgiu, este citat la 
Judecătoria Giurgiu, pe data de 15 decembrie 
2015, ora 8.30, în dosar nr. 5643/236/2015, 
Complet CN 3, în calitate de pârât în proces cu 
I.I. Lazăr Petrişor pentru cerere cu valoare 
redusă. În caz de neprezentare, judecata se va 
putea desfăşura şi în lipsă.  

Numitul Nicu Ionuţ Nicuşor, cu domiciliul 
cunoscut în loc. Giurgiu, şos. Alexandriei, nr. 4, 
judeţul Giurgiu, este citat la Judecătoria Giurgiu, 
pe data de 15 decembrie 2015, ora 8.30, în dosar 

nr. 5643/236/2015, Complet CN 3, în calitate de 
pârât în proces cu I.I. Lazăr Petrişor pentru cerere 
cu valoare redusă. În caz de neprezentare, jude-
cata se va putea desfăşura şi în lipsă.  

Se citează Rădulescu Marian cu ultimul domi-
ciliu în com. Valea Mare, sat Recea, jud. Olt, la 
Judecătoria Piteşti, la 9 decembrie 2015, sala 3, 
ora 10,30, complet C3-1, în proces de divorț cu 
copi i ,  cu Rădulescu Nicoleta ,  dosar 
275/280/2015.

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experi-
ence în urma extragerii din luna Octombrie 
2015, premiu ce consta într-un voucher în 
valoare de 2.000RON, este dl Alexandru- Iulian 
Contu.

NOTIFICĂRI
EXPERT AM SPRL notifică deschiderea proce-
durii simplificate a insolvenţei împotriva debi-
toarei ROTOMOTOR SRL, C.U.I. 11538324, 
dosar 4065/121/2015, Tribunalul Galaţi – Secţia 
aIIa Civilă.

COMUNICAT
Societatea CONPET S.A., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identifi-
care 1350020, reprezentată legal de dl. Liviu 
Ilaşi, Director General, având un capital social 
subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, 
informează acţionării şi investitorii că, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004 
şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ 2006, 
Raportul Trimestrial privind activitatea econo-
mico – financiară a „CONPET” S.A. pentru 
perioada încheiată la data de 30 septembrie 

2015, însoţit de Situaţii Financiare Interimare 
Simplificate la data şi pentru perioadă de nouă 
luni încheiată la 30.09.2015, va fi transmis în 
data de 12.11.2015, ora 8:00 a.m. la Autoritatea 
de Supraveghere Financiară şi la Bursă de 
Valori Bucureşti pentru informare şi publicare 
pe site- ul www.bvb.ro. Raportul va fi disponibil 
şi la societatea CONPET S.A. începând cu dată 
de 12.11.2015, ora de 8:00 a.m., astfel: - În 
format electronic pe site-ul societăţii la adresa: 
www.conpet.ro, la Secţiunea „ Info Acţionari/ 
Rapoarte/ Rapoarte Periodice”; - În formă 
scrisă la sediul societăţii din Ploieşti, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la societatea CONPET 
S.A., Serviciul Relaţii Investitori şi Piaţa de 
Capital, tel. 0244/ 401.360, int. 2431 sau 2659. 
Director General ing. Liviu Ilaşi. Director 
Direcţia Economică Director Direcţia Manage-
ment Corporativ ec. Sanda Toader jur. 
Anamaria Dumitrache. Şef Serviciu Relaţii 
Investitori şi Piaţa de Capital ec. Bogdan 
Pinzariu.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, județul Iaşi, organizează 
licitație publică deschisă în data de 02.12.2015, 
orele 10.00, pentru concesionare teren în supra-
față de 4000m.p., situat în T 14, NC 80303. 
Caietul de sarcini poate fi obținut de la Biroul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Miro-
slava, județul Iaşi. Costul caietului de sarcini 
este 50 lei. Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 02.12.2015, orele 9.00.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 6906/111/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C 
Pico Plus S.R.L., J5/2612/2005, CUI: 18258070 
scoate la vânzare prin licitație publică Teren 
Intravilan (suprafață totală 10.500 mp), compus 

din 2 loturi alăturate în suprafață de suprafața 
7.875 mp înscris in CF 167145 Oradea, nr. cad. 
167145 respectiv în suprafața 2.625 mp înscris 
in CF 50833 Borş, nr. cad. 50833, preț de 
pornire de 130.500,00 EUR plus TVA. Licitația 
va avea loc în data de 18.11.2015 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea str. Avram 
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită licitația se 
va relua în data de 25.11.2015, 02.12.2015, 
09.12.2015 respectiv 16.12.2015 la aceeaşi oră şi 
adresă. Participanți vor trebui să achiziționeze 
un caiet de sarcini în valoare de 500 lei ce va 
cuprinde şi regulamentul de vânzare. Cererea 
de participare la licitație se depune la sediul 
lichidatorului judiciar fie personal fie prin fax / 
e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 
publice. Informații suplimentare se pot obține 
d e  l a  l i c h i d a t o r :  Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

Debitorul SC Zadumit Com Prod SRL societate 
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprie-
tate imobiliară, teren şi construcții “Spațiu 
Comercial Restaurant” situat în Municipiul 
Ploieşti, Bld. Republicii Nr. 192, Județ Prahova. 
Prețul de pornire licitație este de 150.000,00 
Euro exclusiv TVA. 2.Mijloace fixe în valoare de 
4.380,00 Lei exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliară aflată în 
proprietatea SC Zadumit Com Prod SRL este 
de 2.500,00 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire 
al licitaților pentru proprietatea imobiliară şi 
mijloacele fixe, aparținând SC Zadumit Com 
Prod SRL reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA, arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul  nr.  RO72BI-
TR003010064199RO01 deschis la Veneto Banca 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar de 
executare nr. 1284717. Nr. 4456/11.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna noiembrie ziua 11. 
În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul De Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 26.11.2015, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 
6-8, se va ține etapa II a licitației publice pentru vânzarea următoarele bunuri mobile sechestrate, proprietate a debitorului C.N. 
Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Agenția Călărași, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, jud. 
Giurgiu, cod de identificare fiscală 1284717, în dosar de executare nr. 1284717, prețul de pornire al licitației pentru aceasta 
(exclusiv TVA) este: Ambarcațiune Rebel 400, nr. inventar 0422, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua 
licitație = 6413 lei fără TVA; Motor Yamaha 40 CP, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 6253 lei; 
Europubela 1100 l - nr. inventar 8287, 8288, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație – 2 buc. x 736 
lei = 1472 lei, fără TVA; Eurocontainer metalic din tablă, nr. inventar 8363, 8365, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% 
pentru a doua licitație = 2 buc. x 944 lei = 1888 lei, fără TVA; Autoturism Renault Megan Classic, nr. înmatriculare GR-04-APF, preț 
din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 5004 lei, fără TVA; Centrală telefonică Panasonic T., nr. inventar 
4022, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 681 lei, fărăTVA; Copiator Bizhub, nr. inventar 4017, 
preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 864 lei, fără TVA; Centrală termică pe gaze, nr. inventar 
2012, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 878 lei, fără TVA; Instalație climatizare, nr. inventar 
3035, 3036, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 2 buc. x 410 lei = 820 lei, fără TVA; Sistem 
Athlon 3200/512 MB, nr. inventar 4058, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 474 lei, fără TVA; 
Baracă metalică, nr. inventar 1001, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a doua licitație = 2406 lei, fără TVA; 
Container birou dublu 6000 X 48, nr. inventar 1101, situat în portul Chiciu, preț din raportul de evaluare diminuat cu 25% pentru a 
doua licitație = 12993 lei, fără TVA; Ponton acostare, nr. inventar 3032, situat în Oltenița, preț din raportul de evaluare diminuat 
cu 25% pentru a doua licitație = 98444 lei, fără TVA. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Asupra 
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitatie. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitatie 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii 
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română,pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine – copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.314350, interior 
142. Publicația de vânzare va fi afișată în data de: 11.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 133383/03.11.2015. Dosar executare: 
155397/17.12.2014. Licitația a – I-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 3. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 
Noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească 
nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Trifu Mihaela Alina, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Aleea 
Grivița, bl. 6, sc. B, ap. 34, cod de identificare fiscală 1790509471018: - apartament 
compus din două camere, hol, bucătărie, debara, în suprafață de 34,37 mp, situat în 
Târgoviște, strada Aleea Grivița, nr. 6, bl. 6, sc. B, ap. 34, deținut în baza adresei nr. 
46126/28.11.2014, emisă de Primăria Târgoviște și a Actului de Partaj Voluntar, 
întocmit de BNP Tudoar Lucian Doru, sub nr. 1181/30.03.2011 - preț pornire licitație 
81.215 lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: D.G.R.F.P. – AJFP Poiești. Sarcini: Proces verbal de sechestru nr. 
155379/17.12.2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei 
stabilită pentru desfășurarea licitației (29.11.2015). Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Necula Mariana. Data 
afișării: 12.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322696 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. F13715/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 10, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei Bleoaja Rodica 
I.I. cu sediul în localitatea Andrășești, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 
28668361: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 1. Tractor Zetor Forterra 135 
cu încărcător Trac-lift 360 SLI + cupă BL 215, an fabr. 2012, 100.100 lei, 24%. 
*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 23 Noiembrie 2015, 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015.

ANUNȚURI
SCPA Italia Montebelluna Suc. București, Ag. 
Ploiești, până la orele 14 am din preziua stabilită 
licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației; -achiziționarea până la 
aceeași dată a Caietului de sarcini și a Regula-
mentului de licitație pentru proprietatea imobi-
liară și pentru mijloacele fixe, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară și pentru mijloacele fixe prima 
ședință de licitație a fost stabilită în data de 
20.11.2015, ora 14.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 27.11.2015, 04.12.2015, 
11.12.2015, 18.12.2015, ora 14.00. Toate ședin-
țele de licitații se vor desfășura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ Prahova. Pentru 
relații  suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI
Pierdut atestat taxi seria CTPx nr. 109014, 
valabil perioada: 22.03.2014– 21.03.2019, 
eliberat de A.R.R. Iași pe numele: Stupariu 
Constantin– Dragoș. Se declară nul.

Declar pierdut (nul) contract de vânzare- 
cumpărare eliberat de către I.C.R.A.L. pe 
numele Manea Ioan pentru apartament din str. 
Minis nr.8, București, sector 3.

Florenta Prodcom S.R.L., cu sediul în București, 
Sector 5, J40/4618/2003, C.U.I. 15342109, 
declară pierdute (nule) certificatele constata-
toare de la punctele de lucru din: București, Șos. 
Berceni nr. 35-37, Piața Berceni- Oltenița spaţiul 
comercial de 4mp, sector 4; București, Șos. 
Berceni nr. 35-37, Piața Berceni- Oltenița spaţiul 
comercial de 14mp, sector 4; București, Șos. 
Berceni nr. 35-37, Piața Berceni- Oltenița, 
spaţiul comercial de 6mp, sector 4.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și executare silită persoane juridice. 
Nr. 322699 din 11.11.2015. Dosar de executare nr. 11856/ 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile, data 11 Noiembrie 2015. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
25 Noiembrie 2015, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Service 
Masini Agricole SRL cu sediul în localitatea Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 26153890: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 1. Teren cu 
categoria de folosință “pășune”, în S=26117 mp, situat în extravilanul localității 
Gheorghe Lazăr, tarla 216, 31.900 lei, Scutit. *Cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit în conformitate cu art. 141, alin. (2), 
lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 23 
Noiembrie 2015, 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243/237140 interior 186, 286. Data afișării: 11.11.2015. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 23427/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 10.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Auger 
Petrus S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod fiscal 6144099, în 
dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție ateliar mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 
mp și teren intravilan aferent construcției 2.529,1961 mp, situată în loc. Ștefan Cel 
Mare, jud. Călărași, valoare de 95.395 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - 
act notarial nr. 116/14.01.2009 – CEC Bank, Sucursala Călărași; - act administrativ 
nr. 318/2013 din 18.06.2013 – BEJA Mihalcea și Serban; - hotărâre judecătorească 
nr. 3335/202 dn 21.05.2014 – BEJ Cosoreanu Iulian Ilie. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 133383/03.11.2015. Dosar executare: 
155397/17.12.2014. Licitația a – I-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2015, luna Noiembrie, ziua 3. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 
Noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească 
nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Trifu Mihaela Alina, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Aleea 
Grivița, bl. 6, sc. B, ap. 34, cod de identificare fiscală 1790509471018: - teren 400 
mp – localitatea Valea Mare, comuna Cândești – preț pornire licitație 3.715 lei. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: 
D.G.R.F.P. – AJFP Po iești. Sarcini: Proces verbal de sechestru nr. 
155379/17.12.2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei 
stabilită pentru desfășurarea licitației (29.11.2015). Împotriva prezentului înscris, 
cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0245.616779, persoană de contact: Necula Mariana. Data 
afișării: 12.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26297267. Nr. 23426/09.11.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.11.2015, 
orele 9.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Alonso 
Company S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Dragalina, cod fiscal 26297267, în 
dosar de executare nr. 26297267, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Combina Lexion 750, an fabric. 2011, serie C 5500439, 
lățime excavare 7,5 m, valoare 290.222 lei; - Heder Paioase Vario 7,5 m, cu kit de 
rapiță și 2 cuțite laterale, an fabric. 2011, serie 71614534, valoare 142.136 lei; - 
Cărucior transport Heder Vario 7,5 m, an fabric. 2011, serie 71919745, valoare 
94.361 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 10.11.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI


