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OFERTE SERVICII
Angajez spălători auto cu experienţă. Zona
Delfinului. Relaţii la telefon 0723.361.444.
Îngrijitoare şi asistente medicale pentru îngrijire bătrâni
Austria. Salarizare de la 1.200E. 0722.272.223.
SC Ghenia Farm SRL, angajăm Îngrijitor animale.
Dorim seriozitate, responsabilitate, fără antecedente
penale, lucru în echipă, 0735.179.940.
Caut sudori pentru şantier naval Germania, cu experienţă TIG, MIG/MAG, sudură fină fier, inox, avantaj
vorbitori limba germană, italiană, franceză minim, fără
comisioane. Rel. tel. 0049.1711490595 sau 0745.429426.
SC Ameropa Grains SA Constanţa angajează Consultant
Tehnic. Cerinţe obligatorii: 1.Studii superioare în Tehnologia prelucrării produselor agricole -Ingineria morăritului; 2.Experienţă în management industrial minim 5 ani;
3.Experienţă în construcţii silozuri; 4.Experienţă de lucru
în management industrial corporatist; 5.Cunoaşterea
limbii engleze la nivel avansat. CV-urile se depun pe
site-ul www.ameropa.ro la secţiunea Cariere.
Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 cu
sediul în București, Valea Oltului 31-35, cod fiscal
26479633, organizează concurs pentru ocuparea a 1 post
vacant de Inspector specialitate. Concursul se va
desfășura conform H.G. 286/2011 modificată și completată prin H.G. 1027/2014, astfel: Proba scrisă- 03.09.2015,
ora 10.00; Proba interviu- 04.09.2015, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile specificate la art.3 din Anexa la H.G.
286/2011 actualizată; -studii superioare de lungă duratăprofil tehnic; -experienţa în domeniu tehnic de minim 3
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs (întocmite conform art. 17 din H.G. 286/2011
actualizată) până la data de 28.08.2015, ora 12.00 la
sediul D.A.F.L. S6. Relaţii suplimentare la sediul:
D.A.F.L.S.6, persoana de contact: Țambrea Mariana,
telefon: 0725.555.903, fax: 0213657473 , E-mail: relatiicupublicul@dafls6.ro.
Direcţia Asistenţă Socială Voluntari organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant de conducere după
cum urmează: Serviciul Asistenţă Socială Biroul Protecţia
Persoanelor Adulte- 1 post, Şef Birou, clasa I. Condiţii de
participare la concurs: a) pregătire de specialitate: studii
superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalenta; b) să fie absolvenţi de masterat

sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; c) să fie numiţi într-o
funcţie publică din clasa I; d) vechime în specialitatea
studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 2
ani; e) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune
disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
Condiţiile desfăşurării concursului sunt următoarele:
-Locul desfăşurării examenului: sediul Direcţiei Asistenţă
Socială Voluntari; -Str. Bucegi, nr.59, oraş Voluntari,
judeţul Ilfov; -Ora şi locul desfăşurării fiecărei probe a
concursului: proba scrisă: 14.09.2015 ora 10.00; interviul:
16.09.2015 începând cu ora 12.00. Dosarele candidaţilor
se depun până la data de 01.09.2015. Postul vacant scos
la concurs şi condiţiile de participare la concurs cât şi
bibliografia se afişează la sediul Direcţiei Asistenţă
Socială, str. Bucegi, nr.59. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Direcţiei Asistenţă Socială Voluntari,
telefon 031/418.04.92.
Anunţ Public: Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală organizează, în temeiul Legii nr.
53/2003 -Codul Muncii, republicată, Legii nr.319/2003
privind Statutul personalului de cercetare- dezvoltare,
Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și
sportului nr.6560/2012 privind aprobarea standardelor
minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor
profesionale de cercetare- dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.890 din 27.12.2012,
modificat prin Ordinul M.E.N. nr.4204/2013, Regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiei de CS I /CSII
din cadrul Institutul Național pentru Cercetare și
Formare Culturală- INCFC, avizat de Consiliul de
specialitate (consiliul ştiinţific) şi Legii- cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, la sediul din Bd. Unirii nr. 22, etaj 2,
sector 3, Bucureşti, în perioada 13.08.2015- 12.10.2015,
concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
contractuale, pe perioadă nedeterminată: -1 post de
Cercetător ştiinţific, gradul I, în domeniul fundamental
Științe umaniste și arte, ramura Arte, domeniul Artele
spectacolului, specializarea Teatrologie, în cadrul
Compartimentului Ştiinţific Cercetare- Dezvoltare; -1
post de Cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul fundamental Științe umaniste și arte, ramura Arte, domeniul
Cinematografie și media, specializare Filmologie, în
cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare- Dezvoltare; -1 post de Cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul
fundamental Științe sociale, ramura Sociologie, domeniul
Sociologie, specializare Sociologie, în cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare-Dezvoltare; -1 post de
Cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul fundamental
Științe umaniste și arte, ramura Studii culturale, dome-

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. 315559 din 12.08.2015. Dosar de executare nr. F13715/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 August 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
26 August 2015, ora 10.00, 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 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: 1. Tractor Zetor Forterra 135, cu încărcător Trac-lift 360 SLI
+ cupa BL 215, an fabr. 2012, 150.150lei; 2. Plug Sukov SKR 3+1, an fabr. 2012,
21.450 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 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 24 August 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: 12.08.2015.

niul Studii culturale, specializare Studii culturale/ Studii
Europene, în cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare- Dezvoltare. Calendarul Concursului: Concursul
pentru ocuparea posturilor mai sus menționate constă în
analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi aprecierea prin
punctaj. 1. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la
concurs se realizează până la data de 14.09.2015, ora
14.00, la sediul Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală (INCFC): Bulevardul Unirii nr.22,
sector 3, Bucureşti (în incinta Ministerului Culturiiintrarea din Blvd. Mircea Vodă- etaj 2, camera 229),
compartimentul Resurse Umane. Rezultatele verificării
dosarelor de înscriere se afișează la sediul INCFC până la
data de 16.09.2015. Candidații nemultumiți de rezultatele
verificării dosarelor de înscriere pot depune contestație
până la data de 18.09.2015, ora 17.00. Rezultatele
contestațiilor se afișează la sediul INCFC în data de
23.09.2015. 2. Evaluarea dosarelor de înscriere la concurs,
verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi
aprecierea prin punctaj, se afișează la sediul INCFC în
data de 25.09.2015. Candidații nemultumiți pot depune
contestație până la data de 29.09.2015, ora 17.00. Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul INCFC în data de
02.10.2015. Rezultatele finale ale concursului se afișează
la sediu INCFC, până cel târziu la data de 12.10.2015.
Cei interesați sunt rugați să vizioneze anunțul integral
pentru scoaterea la concurs a fiecărui post mai sus
menționat, pe site-ul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, www.culturadata.ro sau la
sediul instituției din Bulevardul Unirii nr.22, sector 3,
Bucureşti (în incinta Ministerului Culturii- intrarea din
Blvd. Mircea Vodă- etaj 2). Datele de contact pentru
obținerea informațiilor suplimentare: office@culturadata.
ro; tel.: 021.891.91.03/ 021.311.63.13.

CITAȚII
Bartesch Hans Gunter este invitat în 10.09.2015, ora 9.00,
la Judecătoria Zărnești, dosar nr. 119/338/2015- obiect
divorţ.
Se citează la Judecătoria Petroşani, în data de 30.09.2015,
ora 8:45, în dosar nr. 7547/278/2008* - partaj judiciar,
următorii: Colcer Elena c. Nariţa, Costruţ Petru, Costruţ
Maria sau moştenitorii acestora şi moştenitorii lui
Moldovan Ileana.

COMUNICAT DE PRESĂ
S.C. MAT S.A. informează investitorii că Raportul Semestrial la data de 30.06.2015 – întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 297/2004 şi Regulamentelor
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C.N.V.M. / A.S.F. nr. 1/2006 şi nr. 15/2004 – va putea fi
consultat, începând cu data de 14.08.2015 orele 10:00, la
adresa de internet: www.matcraiova.ro sectiunea
„NOUTATI ”. Raportul va fi pus la dispoziţia celor interesaţi - începând cu aceeaşi dată - la sediul S.C. MAT
S.A. din Craiova, B-dul Decebal nr. 111. Menţionăm că
situaţiile financiare la data de 30.06.2015 nu sunt auditate
de către auditorul financiar extern al societăţii. S.C. MAT
S.A. va transmite Raportul Semestrial la data de
30.06.2015 la Bursa de Valori Bucureşti şi la Autoritatea
de Supraveghere Financiară.

DIVERSE
Floreasca Center S.A., cu sediul în București, str.
Barbu Văcărescu 301-311, et.3, sector-2, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Amenajare parcare exterioara la sol”, propus a fi
amplasată în Calea Floreasca 244, București. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M. București din Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6 și la sediul Floreasca Center S.A., cu sediul
în București, str.Barbu Văcărescu 301-311, et.3,
sector-2, în zilele de luni până vineri, între orele 9:0012:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. București.
SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări
de amenajare platformă drum acces şi foraj sondele H3,
H12, H13 Independenţa, în comuna Schela, judeţul

MFP - Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. Anunță anularea licitației
publice din data de 17/08/2015 prin
care se propunea valoriﬁcarea
bunurilor care apartin SC Mih-Flor 95
SRL Câmpulung Muscel, deoarece
societatea a achitat obligațiile ﬁscale.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung,
tel. 0248.510098.

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. 315561 din 12.08.2015. Dosar de executare nr. 459/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data 12 August 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
26 August 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 imobile, proprietatea debitoarei SC Niros Prod
SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. București - Constanța, km. 2, jud.
Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 8323120: a) - clădire în suprafață de 39 mp,
compusă din o încăpere și construită din zidărie portantă, situată în localitatea
Slobozia, str. Șos. București - Constanța, km. 2, preț de pornire a licitației 15.675 lei
(scutit TVA *); b) - terenul aferent este concesionat și nu face obiectul vânzării. *
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit de
TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Ialomița. Sarcini: nu sunt. 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 24 August 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: 12.08.2015.
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Galaţi”, propus a fi realizat în extravilan com. Schela,
T158/5, jud. Galaţi, titular SC OMV Petrom SA. Proiectul
acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M.
Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi,
între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.
anpm.ro. Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc
la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, până la
data de 20.08.2015.
SC OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de mediu pentru „Lucrări
de amenajare platformă drum acces şi foraj sondele H14,
H9, H17, H5 Independenţa, în comuna Braniştea, judeţul
Galaţi”, propus a fi realizat în extravilan com. Braniştea,
T3/1, 3.2, 3.3, jud. Galaţi, titular SC OMV Petrom SA.
Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul
A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni
-joi, între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmgl.
anpm.ro. Observaţiile /contestaţiile publicului se primesc
la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2, până la
data de 20.08.2015.

SOMAȚII
Având în vedere încheierea din Camera de Consiliu nr.
872 din data de 03 iunie 2015, pronunţă de Judecătoria
Feteşti, în dosarul nr. 91015/229/2015, având ca obiect
acţiune în constatare, prin care s-a dispus emiterea
Somaţiei prevăzute de art. 1051 Ncpc: Petentul Popa
Costel domiciliat în Feteşti, str. Batozei, nr. 18, judeţul
Ialomiţa, posesor la imobilului constând în casă de locuit
cu suprafaţă construită 43 mp şi teren aferent de 300 mp,
situate în Feteşti, str. Batozei, nr. 20, judeţul Ialomiţa,
având următoarele vecinătăţi: - la Nord - Luca Emil, - la
Sud - str. Batozei, - la Est - Popa Costel, la Vest - Luca
Emil. Solicită, în temeiul prev. de art 1846, 1860 C.civ.
dobândirea dreptului de proprietatea asupra acestui
imobil. Toţi cei interesaţi să facă opoziţie sunt somaţi ca în
termen de şase luni de la emiterea prezentei somaţii să
formuleze cereri de opoziţie, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cererii.
Iobi Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut în Braşov, str.
Regina Maria nr. 18 (actuala str. Nicolae Bălcescu nr.16),
este chemat să se prezinte la Judecătoria Braşov, cu sediul
în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr.45, în data de 02.09.2015,
ora 09.00, sala J2, în calitate de pârât în dosar civil nr.
16873/197/2012, în contradictoriu cu Anton Maria, pentru
fond partaj judiciar.

JOI / 13 AUGUST 2015

ADUNĂRI GENERALE
Societatea Română de Fizică Medicală, prin Comitetul
Director, anunţă convocarea Adunării Generale, în data
de 29 august 2015, ora 11.00, în Galaţi, Facultatea de
Ştiinţe, sala For Info, Str. Domnească, nr.111.

LICITAȚII
Se vinde la licitaţie publică în data de 19 august 2015, ora
12:00 imobilul situate în localitatea Deva, Str. St. O Iosif,
nr. 2, Jud. Hunedoara (Restaurant Perla), compus din
construcţii industriale şi edilitare: terasă acoperită cu
suprafaţa din acte de 34 mp; scenă acoperită cu suprafaţa
din acte de 10 mp, clădire anexă cu suprafaţa din acte de
188 mp; clădire restaurant P+1 (parţial) cu suprafaţa din
acte de 154 mp; terasă şi sala servire cu suprafaţa din acte
de 106 mp; terasă restaurant cu suprafaţa din acte de 33
mp. Preţul de strigare: 138.000 USD. Licitaţia are loc la
sediul Biroului Executorului Judecătoresc Barboni Eugen
din Deva, Str. A Iancu, bl. H3, sc. A, parter, Jud. Hunedoara, tel. 0254-235.505.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în
dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea S.C Olimpic Felix SRL,
J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la vânzare prin
licitație publică casă tip duplex şi teren aferent, situate în
Sânmartin, jud. Bihor, preț de pornire de 178.050,00 RON
plus TVA. Licitația va avea loc în data de 18.08.2015 ora
12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în data
de 25.08.2015 respectiv 01.09.2015 la aceeași oră şi adresă.
Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel:
0359/463661 Fax: 0359/463662 Email: office@plginsolv.ro
Dinu, Urse şi Asociaţii S.P.R.L. desemnat administrator
judiciar al SC Tehnofarm Valleriana SRL -în reorganizare,
cusediul în București, B-dul Gării de Nord nr.2, sector 1,
J40/252/2011, CUI 7790985, în dosarul 36706/3/2012 aflat
pe rolul Tribunalului București, Secția aVII-a Civilă,
anunță vânzarea prin licitație publică cu strigare a proprietății imobiliare situată în Chitila, Șos. Banatului, nr.44, bl.
1, parter Jud. Ilfov având număr cadastral 43/0;3, intabulat în CF nr. 1084 a Localității Chitila. Prețul de pornire
este de 46.406 euro, exclusiv TVA (plătibili în lei la cursul
BNR din data efectuării plății), reprezentând valoarea
exprimată prin raportul de evaluare. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul nr.
RO23CARP016000766209RO01 deschis la Banca

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. 315560 din 12.08.2015. Dosar de executare nr. 10862/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data 12 August 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
26 August 2015, ora 15.00, 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 Energochim
SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. Călărași, km. 4, jud. Ialomița, cod de
identiﬁcare ﬁscală 20632036: a) - ansamblu de bunuri imobile format din clădire
CET, în suprafață de 1717,66 mp, construită din beton armat prefabricat, magazie în
suprafață de 20.51mp, construită pe structură metalică, cu pereți din tablă neagră,
împrejmuire metalică în suprafață de 31.02 mp și teren intravilan, categoria curți
construcții în S = 3940 mp, situat în localitatea Slobozia, str. Șos. Călărași, km. 4,
preț de pornire a licitației 617625 lei (scutit TVA). * Cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit de TVA conform art. 141,
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori: A.J.F.P. Ialomița. Sarcini: nu sunt. 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 24 August 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: 12.08.2015.

Carpatica, până la data și ora stabilită pentru desfășurarea licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației și de achiziționarea până la aceeași dată și ora a
Caietului de sarcini, care este în valoare de 3.000 RON
+TVA, sub sancțiunea decăderii. Caietul de sarcini se
achită în numerar, pe seama administratorului judiciar
Dinu Urse şi Asociaţii SPRL, la sediul din Bucuresti, str.
Buzesti nr.71, et.2 cam 203, sector 1. Prima ședință de
licitație va avea loc în data de 31.08.2015, ora 14:00 la
sediul administratorului judiciar din București, Str.
Buzesti nr. 71, et. 2, cam.203, sector 1. Dacă imobilul nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații
vor avea loc în datele de 07.09.2015, 14.09.2015,
21.09.2015 și 28.09.2015, ora 14.00, prețul de pornire
rîmânând același. Pentru relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
Consiliul Local al Comunei Borca, Judeţul Neamţ, cod
fiscal 2614139 tel/fax 0233 268 005, 0233 268 000, organizează licitaţie publică deschisă în ziua de 04.09.2015
ora 10.00 în vederea concesiunii următoarelor suprafeţe
de teren: - 379 mp teren curţi şi construcţii aparţinând
domeniului privat al comunei Borca, satul Sabasa. - 1000
mp teren curţi şi construcţii aparţinând domeniului privat
al comunei Borca, satul Sabasa. - 132 mp teren curţi şi
construcţii aparţinând domeniului privat al comunei
Borca, satul Sabasa. - 980 mp teren neproductiv
aparţinând domeniului privat al comunei Borca, satul
Sabasa. - 275 mp teren neproductiv aparţinând domeniului privat al comunei Borca, satul Sabasa. - 51 mp teren
curţi şi construcţii aparţinând domeniului privat al
comunei Borca, satul Pârâul Pintei. Documentaţia de
atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate
pe suport de hârtie la biroul contabilitate, achitând
contracostul multiplicării acesteia. Data limită de depunere a ofertelor este 03.09.2015 ora 15,00 într un singur
exemplar la sediul Primăriei Borca. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea loc în data de 04.09.2015
ora 10,00 la sediul Primăriei Borca. Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor apărute este secţia de contecios
administrativ a Tribunalului Neamţ, localitatea Piatra
Neamţ, str. B-dul Republicii nr. 16 telefon /fax
02330212294. Caietele de sarcini pot fi procurate
contracost de la sediul Consiliului Local Borca, biroul
contabilitate.

PIERDERI
Pierdut atestat conducator auto CPI marfa, pe numele de
Ţicuş Dumitru. Îl declar nul.
Pierdut formular poliță, seria D, nr. 81804 aparținând SC
Omniasig VIG SA, în gestiunea agentului Dăscălete Ion

Remus, din Horezu, județul Vâlcea. Se declară nulă.
Pierdut Atestat transport marfă şi persoane, Atestat ADR,
Atestat agabaritic eliberate de ARR Dolj pe numele Cârciumaru Ion Cristian. Se declară nule.
Pierdut atestat marfă, atestat A.D.R. și card tahografic
eliberate de A.R.R. Mehedinți pe numele: Maria Darius–
Sergiu. Se declară nule.

COMEMORĂRI
S-au împlinit 3 ani de cînd s-a stins din viaţă fiica mea
Ioana Vulpescu-Manole. Dumnezeu s-o odihnească!

Se împlinesc 40 de zile de când ne-a
părăsit Dr Vasile Pâslaru (Bădia) Eminent
elev al promoţiei 1948 a liceului Roman
Vodă din Roman, înzestrat cu talent
poetic deosebit, s-a consacrat medicinei,
un excelent soţ şi părinte, un om curajos,
iubitor şi apărător de glie strămoşească.
Bădie ne vom aminti mereu de tine!
Slujba de pomenire, vineri 15 August, ora
10:00, cimitirul Belu.
Gh. Bugeag
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Nr. 315562 din 12.08.2015. Dosar de executare nr. 11086/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 August 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
26 August 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 mobile, 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 mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Autoutilitară
Fiat Fiorino 225/BXB1A, furgon, an fabr. 2008, c.c. 1248 cm3, 55 kw, masa max.
aut. 1700 kg, 14400 lei; 2. Autoutilitară DAF AE45LF/LF45.170, cu prelată, an fabr.
2002, c.c. 3920 cm3, 123 kw, masa max. aut. 12000 kg. 28800 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 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 24 August
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: 12.08.2015.

