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OFERTE SERVICIU
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează pizzari, ajutori pizzari și
scuteriști. Salariu și program
atractive. Tel: 0766181082
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează pizzari și ajutori pizzari.
Salariu și program atractive. Tel:
0760600060
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează pizzari și ajutori pizzari.
Salariu și program atractive. Tel:
0762248468
l Firma Express Kurier Europa c
aută colaboratori cu mașini de
3.5t pentru transport marfă în UE.
Şoferul obligatoriu trebuie să
vorbească engleză sau germană pe
u n n i v e l m i n i m . Te l . :
0043/6628.797.72.18, tub.at@exs.
de
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează pizzari și ajutori pizzari.
Salariu și program atractive. Tel:0766.308.099
l C.S. Olimpia București, cu
sediul în Sos.Iancului, Nr.128A ,
Sect.2, angajează șoferi profesioniști, categoria D, din București.
De preferat vârsta de 60 - 65 ani.
Contacte = 021/250.81.67;
021/250.51.55.
l Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială 140,
cu sediul în sat.Lunca, oraș Pătârlagele, jud.Buzău, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacantă, de
Consilier Clasa I, grad profesional
superior: Vechime minimă în
specialitate: 9 ani. Concursul se
organizează la sediul UT140, satul
Lunca, oraș Pătârlagele, jud.
Buzău, în data de 14 iulie 2016,
ora 10.00 -proba scrisă și în data
de 19 iulie 2016, ora 10.00 -interviul. Dosarele de înscriere se
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Judeteană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executare nr.
98. Nr.75163 din 13.06.2016.
S . F. O . V ă l e n i a n u n ț ă
organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri
mobile, la sediul din strada
Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de
05.07.2016, ora 10.00:
Autoturism, marca Opel
Corsa, număr de identificare
WOLOSBF68W4423033,
culoare
verde, serie carte
de identitate K359817,
număr de omologare
A B P L 1 A 1 H 1 1 C A 2 E 2 , n r.
înmatriculare PH-14-YXN, an
fabricație 1998, taxa timbru
de mediu achitată și
nerestituită. Prețul de pornire
al licitației este de 3.350 lei,
exclusiv TVA. Anunțul nr.
75163/13.06.2016 poate fi
consultat la sediul organului
fiscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare, privind
condițiile de participare și
actele necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul
0244.283.006,persoană de
contact: Vîlsan Liliana. Data
afișării: 14.06.2016.

depun până în data de 04.07.2016,
la sediul unităţii, după publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Dosarele
de înscriere trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute în HG nr.611 din 4 iunie
2008, Secţiunea 2, Art.49. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia stabilită se afișează la
sediul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii,
la numărul de telefon:
0238.551.185 și adresa de E-mail:
ut140anrsps.gov.ro
l Primăria Comunei Mihai
Eminescu organizează, în data de
25 iulie 2016 ora 10.00 proba suplimentară, verificare cunoștinţe
operare PC- probă eliminatorie, 27
iulie 2016 ora 10.00- proba scrisă,
29 iulie 2016 ora 10.00 interviul,
pentru ocuparea unei funcţii
publice vacante de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional
principal, clasa de salarizare 35, în
cadrul Compartimentului Contabilitate din subordinea Serviciului
Financiar- contabil al aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează 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.
Ipotești, com. Mihai Eminescu,
jud. Botoșani sau la telefon:
0231/512183.
l Primăria Comunei Mihai
Eminescu organizează, în data de
18 iulie 2016 ora 10.00 proba suplimentară, verificare cunoștinţe
operare PC- probă eliminatorie, 20
iulie 2016 ora 10.00- proba scrisă,
22 iulie 2016 ora 10.00 interviul,
pentru ocuparea unei funcţii
publice vacante de execuţie de
consilier, clasa I, grad profesional
asistent, clasa de salarizare 27, în
cadrul Compartimentului Contabilitate din subordinea Serviciului
Financiar- contabil al aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează 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.
Ipotești, com. Mihai Eminescu,
jud. Botoșani sau la telefon:
0231/512183.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea

funcţiei publice de conducere
vacante de șef birou – Biroul
Evidența persoanelor din cadrul
Serviciului Public comunitar de
evidență a persoanelor al județului
Teleorman. Concursul se organizează la sediul Serviciului Public
comunitar de evidență a persoanelor al județului Teleorman, în
data de 15 iulie 2016, ora 10.00proba scrisă. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Serviciului Public comunitar de evidență a persoanelor al
județului Teleorman. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr. 611/2008, modificată și
completată de H.G. nr. 1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează
la sediul și pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de șef serviciu – Serviciul
Buget, finanțe și contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Borș, județul
Bihor. Concursul se organizează la
sediul Primăriei comunei Borș,
județul Bihor, în data de 14 iulie
2016, ora 10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la
data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Primăriei comunei Borș, județul
Bihor. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 49 din H.G. nr. 611/2008,
modificată și completată de H.G.
nr. 1173/2008. Condiţiile de participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul și pe site-ul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici și la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de conducere
vacante de secretar al comunei
Chiojdeanca, judeţul Prahova.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 18 iulie
2016, ora 10 .00 - proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Nr.
o p e ra t o r d a t e c u c a ra cte r pe r sona l 20270. N r. DE X
4530/10.06.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași invită practicienii în insolvență înscriși pe lista
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea ﬁscală Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești să depună până cel târziu la
dată de 27.06.2016, ora 12.00, ofertă în vederea desemnării unui
practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe
debitorii: 1. SC Intelrom SRL, CUI 6932895 - dosar nr.
231/116/2016; 2. Sc High Class Recyclers SRL, CUI 33648085 dosar nr. 249/116/2016; 3. SC Amcoserv SRL, CUI 11755749 dosar nr. 553/116/2016, aﬂate pe rolul Tribunalului Călărași,
întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de
către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

pot depune în termen de 20 zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008, modificată și completată
de H.G. 1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici
și pe site-ul www.anfp.gov.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici și la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Direcţia management resurse
umane din Ministerul Apărării
Naţionale organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant
de personal civil contractual de
consilier gr. I, cu studii universitare de licenţă în domeniile resurse
umane, juridic, știinţe politice și
administrative, psihologie– sociologie, economic și programe de
formare profesională în domeniul
gestionării resurselor umane, acreditate de Ministerul Educaţiei
Naţionale și Cercetării Ştiinţifice,
cu o vechime în specialitatea studiilor de cel puţin 3 ani și 6 luni, în
cadrul Compartimentului gestiune
resurse umane din Serviciul
lucrări specifice resurselor umane
ale Ministerul Apărării Naţionale
al Direcţiei management resurse
umane, cu locul de muncă în
București, strada Drumul Taberei
nr. 7B, Sector 6. Probele de
concurs: -proba scrisă, în data de
07.07.2016, ora 10.00; -interviul, în
data de 13.07.2016, ora 10.00.
Data limită de depunere a dosarelor- 29.06.2016, ora 16.00. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul
Direcţiei management resurse
umane, strada Drumul Taberei nr.
7B, Sector 6, București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului comisiei de concurs,
la telefon 021.319.58.58 int. 2829.
l În conformitate cu prevederile
art.3 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 45/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sector 1, organizează în
data de 27.06.2016, ora 10,00
(proba scrisă) concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei
funcții publice vacantă: Consilier,
clasa I, grad profesional superior–
Serviciul Financiar Contabilitate,
Direcția Economică și Resurse
Umane. Condiţii necesare ocupării
postului: studii universitare de
licenţă aboslvite cu diplomă/ studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științe
economice, vechime în specialitatea studiilor mimim 9 ani.
Condițiile de participare și de
desfășurare a concursului, bibliografia și alte informații necesare
sunt afișate la sediul instituției și
pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț, la sediul
ministerului.

CITAȚII
l Se citează paratul Dumitriu
Dumitru cu domiciliul in com.
Podu Turcului, sat Podu Turcului,
str. Sorana Topa, nr. 43, jud.
Bacău, la Judecătoria Moinești,
dosar 2596/260/2015, termen
22.09.2016, obiect perfectare

vânzare cumpărare, reclamant
Hanganu Jan.
l SC Alabora Trading, cu sediul
în București, Sectorul 3, Calea
Călărașilor, Nr. 170, Bloc 56, Scara
1, Ap. 1, este citata la Tribunalul
Iasi, cu sediul in Iasi, str. Elena
Doamna nr. 1A, pe data de
30.06.2016, ora 9.00, complet D5
Com, in calitate de PARAT in
dosarul nr. 7444/99/2015, avand ca
obiect PRETENTII, in proces cu
reclamanta Grup Xl Company
SRL – prin lichidator judiciar CII
Pohrib Ionela.
l Se aduce la cunostinta numitilor: Spigler Moise, Spigler Estera
cu ultimul domiciliu cunoscut in
mun. Iasi, str. Mioritei 10, jud. Iasi;
Avram Strul cu ultimul domiciliu
cunoscut in mun. Iasi, str. Ciurchi
29, jud. Iasi – parati in dosarul nr.
18735/245/2011* al Judecatoriei
Iasi, sentinta civila nr. 15360/2016:
“Instanta hotaraste: admite
cererea in contradictoriu cu
numitii Spigler Moise, Spigler
Estera, Avram Strul. Constata ca
reclamantul a dobandit prin
uzucapiune dreptul de proprietate
asupra terenului de 150 m.p.,
parcela CC 4093/1 si asupra terenului in suprafata de 135 m.p.
parcela A4092/1, ambele terenuri
fiind situate in Iasi, str. Ciurchi nr.
29, colt cu str. Mioritei. Cu drept
de recurs in 15 zile de la comunicare.
l S.C. Rarstef S.R.L, avand CUI
27349330, cu ultimul sediu
cunoscut in Iasi, Bd. Chimiei nr.
35, judetul Iasi, este chemata la
Judecatoria IASI, cu sediul IASI,
str. A. Panu nr. 25, jud. IASI,
Completul C22, camera Sala 3, în
ziua de 19.07.2016, ora 08:30, in
calitate de Pârât, în proces cu E.
ON Energie Romania SA în calitate de Reclamant, cerere de
v a l o a r e r e d u s ă , d o s a r n r.
24904/245/2015.
l Parohia „Sf. Ierarh Nicolae”
Galbinasi, în calitate de reclamantă, cheamă în judecată U.A.T.
Comuna Gălbinași, Judeţul Călărași, prin primar Radu Paul, în
calitate de pârât în Dosar
692/269/2016, aflat pe rolul Tribunalului Olteniţa, ce are ca obiect
acţiune în constatare, cu termen
de judecată la data de 01.07.2016,
ora 8.00.
l Citaţie: România, Judecătoria
Iași, str. Anastasie Panu nr.25, Iași,
Secţia Civilă, Sala 5. Dosar nr.
10705/245/2015. Obiectul dosarului: divorţ fără minori. Hatbi
Brahim, de naţionalitate marocană, cu ultimul domiciliu în satul
Lagnazra, localitatea Rima, Ouled
Sidi Bendaoud, orașul Settat,
Regatul Maroc, este chemat în
această instanţă, sala 5, în ziua de
01.07.2016, completul C24 M, ora
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08.30, în calitate de pârât, în
proces cu Timofte Ilena în calitate
de reclamantă, divorţ fără minori.
În caz de neprezentare, se va putea
trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură
de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori
prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are
în cunoștinţă și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
l Ofertă Bionatura în Iunie la
Biostem, Zeolit, Oxigenare Celulara. www.produsebionatura.
shopmania.biz 0723.669.457
l Via Insolv SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform hotararii intermediare din data de
23.05.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 7484/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii simplificate
a falimentului debitoarei Corzam
Construct SRL, cu sediul social in
comuna Puchenii Mari, sat Moara,
n r. 6 7 , j u d . P r a h o v a , C U I
25097503, J29/229/2009.Termenul
limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor este
28.06.2016. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 11.07.2016.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestatii formulate
impotriva tabelului suplimentar al
creantelor este 19.07.2016.
Termenul pentru afișarea tabelului
definitiv consolidat este
08.08.2016.
l Lichidatorul judiciar al SC
Bimenclub SRL cu sediul în
Ploiești, str. Mircea cel Bătrîn, nr.
68, cam. 1, jud. Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/179/2006,
CUI 18339213, notifică debitoarea,
creditorii și ORC Prahova că în
dos. nr. 3085/105/2016, aflat pe
rolul Tribunalului Prahova s-a
dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolvenţei împotriva SC Bimenclub SRL, stabilindu-se termen limită de depunere a
cererilor de admitere a creanţelor
la data de 15.07.2016;10 zile de la
primirea notificării, termen limită
de depunere de către creditori a
opoziţiilor și termen de soluţionare
a opoziţiilor la 10 zile după formularea acestora; termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, publicarea în BPI a
tabelului preliminar este
25.07.2016; termenul limită pentru
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definitivarea tabelului creanţelor
este 28.08.2016. Rel. Lichidator
judiciar Carduelis Consulting
IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr.
3 3 , j u d . P r a h o v a . Te l .
0722.634.777/0344.809.816.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită lichidator judiciar
conform hotararii intermediare
din data de 19.05.2016 pronun-

ţată de Tribunalul Prahova,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul
1042/105/2015, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
falimentului debitoarei Vlastel
SRL, cu sediul social in Ploiesti,
str. Cameliei, nr. 19 A, bloc 134,
sc. B, etaj 4, ap. 37, jud.
Prahova, CUI 16226692,
J29/507/2004.Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de

MARȚI / 14 iUNIE 2016
admitere a creanţelor este
23.06.2016. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 05.07.2016.
Termenul pentru depunerea
eventualelor contestatii formulate impotriva tabelului suplimentar al creantelor este
14.07.2016. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv
consolidat este 02.08.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. (Licitația a- IV-a). 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 28 Iunie 2016, ora
14.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile proprietatea debitorului
Radu Angelin, cu domiciliul ﬁscal în orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile și
imobile - descriere sumară: Autoturism Mercedes 250D, (GR-98-RUX). Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației, (exclusiv TVA): 2850 lei. Bunurile mobile și imobile nu sunt grevate de sarcini.
Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările și completarile
ulterioare, este scutită de TVA: „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a
acesteia și a terenului pe care este construită”. 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 în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal
beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare
licitație 10%”; 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 (bugetul de
stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 0246.270520,
persoana de contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.
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LICITAȚII
l „Licitație deschisă” pentru achiziția de „Produse igienico sanitare”.1. Date identificare achizitor:
Sociatatea FISE ELECTRICA
SERV S.A - SISE Electrica Transilvania Sud, cu sediul în Braşov,
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI
14493251, tel. +40372680372, fax
+40268305504, achiziționează
„Produse igienico sanitare”, Cod
CPV 18100000-0; în cantitățile şi
condițiile prevăzute în documentația de atribuire. 2. Procedura
aplicată: „Licitație deschisă”.
Prezenta nu este o procedură de
achiziții publice, ci se derulează
conform procedurii de achiziții
interne a Societății FISE ELECTRICA SERV SA. 3. Împărțire pe
loturi: NU. 4. Nu se acceptă oferte
alternative. 5. Locul de livrare a
produselor: DDP benficiar depozitele SISE Transilvania Sud din
orasele Braşov, Alba, Mureş, Sibiu,
Sf. Gheorghe şi M. Ciuc. 6. Natura
şi cantitatea produselor ce se vor
achiziționa: „Produse igienico sanitare”, cantitate acord cadru: min.
31248 buc. – max. 31871 buc. 7.
Durata acordului cadru: 12 luni de
zile. Termenul de livrare: max. 3
zile de la data semnării contractului subsecvent. 8. a. Data limită
de primire a ofertelor: 30.06.2016,
ora 09.00. Data deschiderii ofertelor: 30.06.2016, ora 10.00. b.
Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Electrica Transilvania
Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie nr.
17 A, etaj I, secretariat general. c.
Limba de redactare a ofertelor:
limba română. 9. Modalităţile de
finanţare: surse proprii. 10. Criterii
de calificare conform prevederilor
din Fişa de date. 11. Perioada de
valabilitate a ofertei: 90 de zile de la

data deschiderii ofertelor. 12. Criteriul de atribuire a contractului:
"prețul cel mai scăzut”. 13.
Garanție de participare: conform
Documentație de atribuire. 14.
Documentația de atribuire se
obține de la sediul achizitorului.
Persoane de contact: Mihaela Hosu:
mihaela.hosu@ts.electricaserv.ro

PIERDERI
l Niculae Dan pierdut atestat
marfă nr. 0079891000. Îl declar
nul.
l Subsemnatul Avram Ioan
declară pierdut/ă cardul /
cartela tahograf. Se declară nul/ă.
l Pierdut Certificat de Membru
nr. 876/15.04.2008, eliberat de
Colegiul Medicilor Arges, pe
numele Mihai Iulia Maria. Se
declara nul.
l C.I.I. Tudor Cătălin George, în
calitate de lichidator judiciar a

debitoarei SC Lavanda Plus SRL
cu sediul în Municipiul Ploieşti,
Str. Gheorghe Şincai Nr. 41,
Judeţul Prahova, J29/228/2006,
CUI 18362275, declară certificatul
de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/ nule.
l C.I.I. Tudor Cătălin George, în
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Tehnoprof Consulting SRL cu sediul în Brăila, Str.
Celulozei nr. 46, Bl. Stejar, Sc.4, Ap.
92, Judeţul Brăila, J09/761/2007,
CUI 22319761, declară certificatul
de înmatriculare şi statutul/anexele
pierdute/nule.
l Pierdut Certificate constatatoare
nr.3342 din 27.01.2011 de la sediul
social al firmei şi de la beneficiar
emise pentru firma Karisa Dolce
SRL cu sediul în municipiul Petroşani, strada Aleea Florilor, bloc 3,
scara 4, etaj 3, ap.10, judeţul Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr.
J20/105/2011, având CUI
RO27977164. Se declară nule.
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l Pierdut Certificat manager de
transport marfă şi persoane pe
numele Bratu Florin, eliberat de
ARR Dolj. Se declară nul.
l Anunţ pierderea/furtul parafei
cu codul c37454 Dr.Vlad Rotaru,
medic primar chirurgie generală.
O declar nulă.

l S.C. APLAST Wood Industry
S.R.L., RO 26856598,
J23/3201/2013, declarăm pierdute
certificat concedii medicale pe
numele Iordache Florica cu seriile
CCMAI: 3683362 nr. 67483;
3683363 nr. 67483; 3683364 nr.
67486, eliberate 27.05.2016 de
către Spital Bagdasar Arsenie.

l Pierdut Certificat profesional
(atestat taxi) seria CPTx nr.
0112442 pe numele Cojocaru
Valentin, îl declar nul.
l Pierdut legitimaţie de serviciu
emisă de A.N.S.V.S.A. pe numele
de Rădoi Loredana Elena, pe care
o declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Licitația a- I-a. 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 29 Iunie 2016, ora 14.00, la sediul
S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde
prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei Hagiescu RoxanaViorica, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Constanța, str. Brizei, nr. 16, bl. FD3, sc. A, et. 2, ap. 4, judetul
Constanța. Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
Teren intravilan în suprafață de 1208 mp (1/2 din suprafața totală de 2416 mp), situat în loc Bolintin
Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. cad. 1680, 16.200 lei; Teren extravilan în suprafață de 2633,5 mp
(1/2 din suprafața totală de 5267 mp), situat în loc. Bolintin Vale, jud. Giurgiu, CF 30218, nr. cad.
1680, 35.200 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2) lit. f) din
Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA
„livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este
construită”. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895,
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”;
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 (bugetul de stat și bugetul
local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 0246.270520, persoana de
contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Licitația a- IV-a. 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 Iunie 2016, ora 14.00, la
sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Pasat Dan,
cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ogrezeni, județul Giurgiu. Denumire bunuri imobile - descriere
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației: Teren extravilan în suprafață de 95.028 m.p.,
situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 93500 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în loc.
Bucșani, jud. Giurgiu, 2625 lei; Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în loc. Bucșani, jud.
Giurgiu, 3950 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu.
3800 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.200 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 2090 lei;
Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 7125 lei; Teren
extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 4750 lei; Teren extravilan în
suprafață de 3.600 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 3420 lei; Teren extravilan în suprafață
de 18.400 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 19320 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.000
m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 1900 lei; Teren extravilan în suprafață de 35.000 m.p.,
situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 36750 lei; Teren extravilan în suprafață de 10.000 m.p., situat în
loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 10500 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.200 m.p., situat în loc.
Grădinari, jud. Giurgiu, 17000 lei; Teren extravilan în suprafață de 8.300 m.p., situat în loc. Grădinari,
jud. Giurgiu, 7885 lei; Teren extravilan în suprafață de 6.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud.
Giurgiu, 5700 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu,
4750 lei; Teren extravilan în suprafață de 166.210 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 182850
lei; Teren extravilan în suprafață de 30.000 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 31500 lei; Teren
extravilan în suprafață de 28.468 m.p., situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 29900 lei. Bunurile
imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr.
571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice
persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX00
2664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale
restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul, 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 - 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 0246.270520, persoana de contact: Stanciu
Gheorghe-Gigel.
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