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OFERTE SERVICIU
Angajez spălători auto cu experienţă. Zona Delfi-
nului. Relaţii la telefon 0723.361.444.

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 experi-
enţă 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 Consul-
tant 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 corpo-
ratist; 5.Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat. 
CV-urile se depun pe site-ul www.ameropa.ro la secţi-
unea Cariere.

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” 
Bucureşti scoate la concurs, conform HG 286/2011 un 
post vacant contractual de Consilier Juridic gradul IA 
cu studii superioare, un post vacant contractual de 
Consilier Juridic gradul IA cu studii superioare cu 
jumăătate de normă (cerințe pentru ocuparea postului: 
diplomă de licență, 6 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate, concurs pentru ocuparea postului, 5 ani vechime 
în specialitate în domeniul sanitar) şi un post vacant 
contractual de Consilier Juridic gradul I cu studii 
superioare cu jumătate de normă (cerințe pentru 
ocuparea postului: diplomă de licență, 3 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate, concurs pentru ocuparea 
postului, 3 ani vechime în specialitate în domeniul 
sanitar), în cadrul Compartimentului Juridic. Dosarele 
de concurs se depun la Serv. RUNOS din cadrul Insti-
tutului până la data de 28.08.2015, ora 15.00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 21.09.2015, ora 9.00, iar 
proba interviu va avea loc în data de 23.09.2015, ora 
9.00, la sediul Institutului din Șos.Fundeni, nr.252, 
sect.2, Bucureşti. Mai multe informații pot fi obținute 
la avizierul institutului şi pe site-ul www.iob.ro.

În data de 07-09-2015, ora 10, va avea loc la sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea Concursul pentru 
ocuparea unui post vacant de muncitor calificat, tr.IV, 
din SPAAGISV. Condiţii de participare: 1. Generale- 
conform art. 3 din H.G. 286/2011 modificată; 2. Speci-
fice- studii: act doveditor absolvire cel puţin a studiilor 
primare; diplomă calificare în domeniul construcţiilor, 
peisagistică sau mecanică; vechime în muncă cel puţin 
1 an. În perioada 14-27/08/2015, la sediul Primăriei or. 
Mărăşeşti se vor depune dosarele de participare la 
concurs. Concursul  va avea următoarele etape: 1. 
Selecţia dosarelor: 28 şi 31/8/2015; 2. Proba practică: 
07-9-2015, ora 10; 3. Interviul- data va fi anunţată 
ulterior. Relaţii: la sediul Primăriei Mărăşeşti şi telefon 
0237260550.

Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie vacante de: -poliţist local clasa I, gradul 
profesional asistent- Biroul 2 Ordine Publică; -poliţist 
local clasa III, gradul profesional debutant- Biroul 2 
Ordine Publică; -poliţist local clasa III, gradul profesi-
onal debutant- Biroul 4 Ordine Publică; -poliţist local 
clasa I, gradul profesional debutant- Serviciul Evidenţa 
Persoanelor, Proximitate şi Evidenţă Contravenţii; 
-poliţist local clasa III, gradul profesional debutant- 
Serviciul Inspecţie Comercială, Reclamaţii şi Sesizări; 
-poliţist local clasa III, gradul profesional principal- 
Serviciul Protecţia Mediului.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Sector 6 
din Cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, în data de 14 
septembrie 2015, ora 10.00 -proba scrisă. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul instituţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul instituţiei şi la numărul de telefon 
021.413.17.38 -Serviciul Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, modi-
ficată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță scoaterea la 
concurs în data de 31 august 2015, ora 10.00 proba 
scrisă, iar în data de 04 septembrie 2015 ora 10.00 inter-
viul, a unui post de execuție contractual temporar 
vacant de consilier pentru afaceri europene din cadrul 
Direcției Generale Afaceri Europene şi Relații Interna-
ționale- Compartimentul Afaceri Europene. Denumirea 
postului– consilier pentru afaceri europene, post 
contractual, pe perioadă determinată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență; Limbi străine– 
cunoştințe de limba engleză scris şi vorbit-nivel avansat; 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 31 
august 2015, ora 10.00 la sediul M.A.D.R. Proba scrisă: 
-în data de 31 august, ora 10.00, la sediul M.A.D.R. 
Interviul: -în data de 04 septembrie 2015, ora 10.00, la 
sediul M.A.D.R. Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este 24 august 
2015, orele 16.30 la sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale din str. B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, 
Bucureşti. Date contact: tel. 021/3072484, email: mona.
paunescu@madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate candidaţilor 
înscriere vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro 
şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.2-4, 
sector 3, Bucureşti.

Școala Gimnazială sat Frumoasa, comuna Balcani, 
județul Bacău  anunță  scoaterea la concurs  a unui post 
de îngrijitor, cu normă întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată. Probele stabilite pentru ocuparea postului de 
îngrijitor sunt: 1. Proba scrisă- în data de 7 septembrie 
2015,  ora 10,00 la sediul Scolii Gimnaziale Frumoasa. 2. 
Proba practică – în data de 9 septembrie 2015, ora 10,00 
la sediul Scolii Gimnaziale Frumoasa. 3. Interviul – în 
data de 11 septembrie 2015 ora  10,00 la sediul Scolii 
Gimnaziale Frumoasa. Condiții de participare la 
concurs:  să îndeplinească condițiile prevazute la art. 3, 
din Regulament - cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Condițiile se 
completează cu: studii generale sau medii, abilități de 
relaționare – comunicare cu întreg personalul din învă-
țământ, abilități de muncă în echipă, disponibilitate la 
program flexibil, prelungit, efectuează deplasări în 
interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor şi 
responsabilităților din fişa postului, efectuează şi alte 
sarcini trasate de conducerea unității de învățământ, 
compatibile cu fişa postului, deținerea de cunoştințe în 
domeniul Sănătății şi Securității în Muncă şi PSI. Dosa-
rele de înscriere la examen se pot depune de catre 
candidați  în termen de 10 zile lucratoare de la data 
afişării anunțului privind organizarea examenului şi 
conţin în mod obligatoriu: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autorității sau institu-
ției publice organizatoare; b) copia actului de identitate 
sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 
legii, dupa caz, a certificatului de naştere şi de căsătorie; 
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifice; d) copia carnetului de muncă, conformă cu 
originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor; e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 
incompatibil cu funcția pentru care candidează; f) 
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare ocupării postului solicitat, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile 
sanitare abilitate; g) curriculum vitae; h) alte documente 
relevante pentru desfaşurarea concursului. Orice alte 
informații privind condițiile de înscriere la concurs şi 
bibliografia se pot găsi zilnic la  secretariatul unității de 
învățământ, telefon 0234/380707, în intervalul orar 
08,00- 16,00.

VÂNZĂRI TERENURI
Teren 546 mp, central Sulina Delta. 19.700E negoci-
abil. Contact: 0760.389.890.

CITAȚII
Se citează Andronache Elena Daniela cu domiciliul în 
Rm. Vâlcea, str. Matei Basarab, nr. 14, bl. 119, sc. B, ap. 
1 şi Andronache Bogdan Georgian din Rm. Vâlcea, str. 
I. L. Caragiale, nr. 1, bl. A41/1, sc. B, ap. 10, în dosarul 
nr. 291/241/2015, obiect: hotărâre care să țină loc de act 
autentic, la Judecătoria Horezu, termen 08.09.2015, 
reclamanți, Lăutaru Dumitru şi Ioana.

DIVERSE
Dosar nr. 9034/245/2011. România. Judecătoria Iaşi. 
Secţia civilă. Ședinţa publică din data de 12 decembrie 
2011. Instanţa constituită din: Preşedinte – Judecător 
Elena Claudia Butnaru. Grefier Iuliana Adriana Voicu. 
Sentinţa civilă nr. 21466. Pe rol se află judecarea cauzei 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Genenerală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Dragos Construct Grup SRL – Bascov, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Motogenerator de curent Atlas Copco, QAX 30, 
fabricație 2007, 21.930 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco, QAX 30, fabricație 
2007, 22.071 lei; Motogenerator de curent Atlas Copco, QAX 30, fabricație 2005, 
21.526 lei; Excavator pe șenile tipul Liebherr, md. R 912 LC, 14.462 lei; Excavator 
pe șenile tipul Caterpillar, md. 320 CL, 105.082 lei; Excavator pe șenile tipul Case 
Poclain, md. 1188, 52.292 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) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, beneficiar AJFP Argeș, cod fiscal 4469213, 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 02/09/2015. Licitația va avea 
loc în data de 03/09/2015, ora 13:00:00, la sediul AJFP Argeș, Bdul. Republicii, nr. 
118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, tel. 0248.211511, interior 3340.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-IV-a. Anul 2015, luna Septembrie, ziua 02, ora 12. 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 02, luna 
Septembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-IV-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului CN APDF Giurgiu SA, cu domiciliul fiscal în loc. Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, jud. 
Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care 
grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA 24%: 1). Ponton de 
acostare și supraveghere nr. 3729, nr. inventar – 2191, lungimea construcției – 24 m, lățimea de construcție – 12 m, înălțimea de 
construcție - 2,75 m, distanța intercostală – 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim persoane la bord – 80, 
starea tehnică - activul este complet, în stare bună, în stare de flotabilitate, 320.391 lei, 76.894 lei; 2). Construcție plutitoare (ponton 
dormitor) nr. 1915, nr. inventar – 3017, lungimea construcției – 24 m, lățimea construcției – 12 m, înălțimea construcției - 2,75 m, 
distanța intercostală - 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim de persoane la bord - 80, starea tehnică – 
activul este complet, în stare buna, în stare de flotabilitate, reparații tâmplărie și mobilier în 2007, reparații ponton în 2008, 
îmbunătățiri aduse/ dotari/ accesorii/ centrală termică PD 3133, masă, scaune și mobilier din lemn masiv, parchet în dormitoare și 
sala de conferință, instalații sanitare de calitate superioară în spațiile umede, gresie, faianță, 291.991 lei, 70.078 lei. Total: 612.382 
lei, 146.972 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, 
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 
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 0246.216705, int. 
312, persoană de contact: Obreascu Elena.

minori şi familie privind pe reclamant Băcescu Iulian 
şi pârât Damir Cristina (fostă Băcescu), având ca 
obiect partaj bunuri commune. Pentru aceste motive, 
în numele legii hotărăşte: Admite în parte cererea de 
chemare în judecată formulată de către reclamantul 
Băcescu Iulian, cu domiciliul în Iaşi, str. Luca Arbore 
nr. 24, bl. 511, sc. B, et. 4, ap. 16 în contradictoriu cu 
pârâta Damir (fostă Băcescu) Cristina, cu domiciliul în 
Italia, oraş Reggio Calabria, str. Siale Aldo Moro, 
traversa Delfino nr. 35. Constată că părţile au dobândit 
în timpul căsătoriei, în cote de contribuţie de 65% 
reclamantul şi 35% pârâta, apartamentul nr. 16 situat 
în Iaşi, str. Luca Arbore nr. 24, bl. 511, sc. B, et. 4, în 
valoare de 40000 lei. Dispune sistarea stării de copro-
prietate în devălmăşie şi, ca efect al partajului, Atri-
buie reclamantului apartamentul nr. 16 situat în Iaşi, 
str. Luca Arbore nr. 24, bl. 511, sc. B, et. 4. Obligă pe 
reclamant la plata către pârât a sumei de 14.000 lei cu 
titlu de sultă. Stabileşte termen de plată a sultei 6 luni 
de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe 
civile. În temeiul dispoziţiilor art. 50/2 din O.U.G. nr. 
51 din 2008 privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă obligă pe reclamantul Băcescu Iulian la restitu-
irea, la momentul rămânerii definitive şi irevocabile a 
prezentei sentinţe civile, a sumei de 1150 lei acordate 
din fondul de ajutor public judiciar, cu titlu de ajutor 
public judiciar sub forma scutirii de la palta taxei 
judiciare de timbr prin încheierea din şedinţa din 
camera de consiliu din 19.09.2011 dată în cauza cu nr. 
9034/245/2011. Cu drept de recurs în termen de 15 zile 
de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
12.12.2011.

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.

Convocare: Administratorul Special al S.C. Telecon-
structia S.A., având sediul social situat în Bucureşti, 
sector 6, str. Fanului nr.3, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. Telecon-
structia S.A., în data de 14 sept. 2015, ora 10.00 care va 
avea loc la sediul societăţii din str. Fanului nr.3, sector 
6, Bucureşti. Ordinea de zi este următoarea: 1. 
Vânzarea imobilului din Sibiu, Strada Oţelarilor nr.64, 
Judeţul Sibiu; 2. Vânzarea imobilului din Baia Mare, 
B-dul Bucureşti nr.59A, Jud. Maramureş; 3. Vânzarea 
imobilului din Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.25, Jud. 
Bacău; 4. Vânzare apartament şi garsoniere localizate 
în Mun. Târgovişte, jud Dâmboviţa; 5. Desfiinţare 
puncte de lucru, filiale, sedii secundare nerentabile; 6. 
Revocare mandate persoane împuternicite; 7. Diverse. 
Toate documentele pot fi consultate la sediul societăţii 
din sfr. Fanului nr.3, sector 6, tel.: 021/4341601. Dacă 

şedinţa nu se va putea ţine la data anunţată, aceasta va 
avea loc în data de 15 septembrie 2015, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Administrator 
Special, Nataşa Paraschivescu.

LICITAȚII
SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
proprietate imobiliară de tip spatiu comercial avand 
o suprafata construita de 102,61 mp situata în 
Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A, bl. D20, judet 
Prahova si cota de 11,21% din partile de uz comun, la 
pretul de 80.021 lei. Cota de teren indiviza aferenta 
constructiei in suprafata de 24,64 mp este proprietate 
de stat. Licitaţia va avea loc în 21.08.2015, ora 14/00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
04.09.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Primăria oraşului Vălenii de Munte, cu sediul în 
oraşul Vălenii de Munte, str.Berevoieşti, nr. 3A, cod 
fiscal: 2842870, tel.: 0244.280.816, fax: 0244.280.631, 
organizează în data de 08.09.2015, ora 10.00, licitaţie 
publică cu strigare privind vânzarea autospecializatei 
marca ARO, ce aparţine domeniului privat al 
oraşului Vălenii de Munte. Contravaloarea caietului 
de sarcini este de 50Lei. Termenul limită de depunere 
a ofertelor este 07.09.2015, ora 16.00, la sediul Primă-
riei oraşului Vălenii de Munte, str.Berevoieşti, nr. 3A. 
Şedinţa publică de licitaţie se va desfăşura la sediul 
Primăriei oraşului Vălenii de Munte, str. Berevoieşti, 
nr. 3A, în data de 08.09.2015, ora 10.00. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0244.280.816.

SC Iasitex SA Iaşi persoană juridică având sediul în 
Iaşi, str. Primăverii, nr. 2, jud. Iaşi,  înregistrată la 
O.R.C. Iaşi sub nr. J22/255/1991, având cod fiscal 
RO1957058, reprezentată legal prin dl. Director 
general ing. Dulhai Gheorghe organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare la sediul societăţii în ziua 
de 18.08.2015, ora 12:00 pentru vânzarea următoa-
relor active: Suprafaţa de 3.941,45 mp teren + 
construcţii situate în Iaşi, str. Primăverii nr. 2, 
formată din parcelele: 4373/1/1/1/1/20/1 pe care se 
af lă amplasată clădirea C88/3/1 în suprafaţă de 
1.304,87 mp – extindere ţesătorie înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 128911; 4373/1/1/1/1/22/1 pe care se află 
amplasată clădirea C88/4/1 în suprafaţă de 439,32 
mp (P+2) clădire control ţesături crude înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 128927; 4373/1/1/1/1/21 pe care 
se af lă amplasată clădirea C89 în suprafaţă de 
1959,26 mp  clădire albit apretat metrat înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 128835; 4373/1/1/1/1/1/1 - nr. 
cadastral 149633 teren liber în suprafaţă de 228 mp 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 128891; 4373/5 - nr. 

cadastral 149716 teren liber în suprafaţă de 10 mp 
înscris în Cartea Funciară nr. 131869. Caietul de 
sarcini se poate procura de la sediul societăţii contra 
sumei de 1.500,00 lei, aceasta valoare include şi taxa 
de participare la licitaţie. In caz de neadjudecare 
licitaţia se repetă în datele de 19.08.2015 şi 20.08.2015 
ora 12:00. Preţul de pornire a licitaţiei este de 210 
euro/mp fără TVA. Pentru detalii suplimentare ne 
puteţi contacta la sediul societăţii sau/şi tel. 0232 436 
760,  0744350874 persoana de contact Leonte Elena.

SC Podium SRL - societate în faliment, cu sediul în 
Băile Olăneşti, str. Carol Davila nr. 8, jud. Vâlcea, 
prin lichidator judiciar Evilex IPURL, anunţă scoa-
terea la vânzare, prin licitaţie publică, a următoarelor 
imobile: 1. Activul Hotel Podium, situate în Băile 
Olăneşti, str. Carol Davila nr. 8, jud. Vâlcea, compus 
din imobil, construcţie parter, 2 etaje, mansardă şi 
terenul aferent în suprafaţă de 1058,2 mp, şi bunuri 
mobile (echipamente pentru bucătării şi mobilier 
restaurant şi hotel) la preţul de 1.071.000 lei repre-
zentând de 70% din preţul de evaluare; 2. Imobilul 
Teren ocupat în suprafaţă de 1553 mp, situat în Rm. 
Vâlcea, str. Intrarea Gheorghe Bobei, nr. 24 (fosta str. 
Calea lui Traian, nr. 385, punctul „Acasă„), la preţul 
104.440 lei reprezentând 70% din preţul de evaluare. 
La preţurile de vânzare se va adaugă TVA în condi-
ţiile codului fiscal valabil la data vânzării. Licitaţiile 
se vor organiza, la data de 10.09.2015 şi 21.09.2015, 
ora 11,30, la sediul lichidatorului din Rm.Vâlcea, str. 
G-ral Magheru nr. 14, Bl S3, sc G, ap 2, jud. Vâlcea. 
Participanţii la licitaţie vor achita o garanţie de parti-
cipare de 10% din preţul de evaluare, în contul 
RO11BRMA0999100060404903 deschis la Banca 
Românească Suc. Rm. Vâlcea, beneficiar SC Podium 
SRL cu două zile înainte de data începerii a licitaţiei. 
Relaţii la telef 0723248531 şi e-mail officeaevilex.ro. 
Lichidator judiciar, SP Evilex IPURL.

SC Tehnotrade SRL - societate în faliment, cu sediul 
în Rm. Vâlcea, str Daniil Ionescu nr 32, jud Vâlcea, 
prin lichidator judiciar Evilex IPURL, cu sediul în 
Rm. Vâlcea str. G-ral Magheru nr. 14, bl S3, sc. G, ap. 
2, parter, jud. Vâlcea, anunţă scoaterea la vânzare, 
prin selecţie de oferte, începând cu data de 
11.09.2015, a următorului imobil: 
Teren în suprafaţă de 2378 mp, amplasat în incinta 
Bucharest West Logistic Park (autostrada Bucu-
reşti-Piteşti) din com. Dragomireşti, judeţul Ilfov, la 
preţul de 383.200 lei, reprezentând 80% din preţul de 
evaluare. Persoanele interesate pot depune oferte de 
cumpărare, urmând ca, creditorul care deţine 
garanţii reale (ipoteci) asupra bunului solicitat să 
selecteze oferta cea mai avantajoasă. Cu ofertantul 
selectat se va încheia un precontract de vânzare 
cumpărare, ocazie cu care se va achita garanţia de 
participare de 10% din preţul selectat în contul RO11 

BRMA 0999 1000 4311 3392 deschis la Banca Româ-
nească Suc. Rm. Vâlcea, beneficiar SC Tehnotrade 
SRL. Oferta selectată de banca va fi supusă, timp de 
30 zile, unui anunţ de supraofertare. Eventualul 
supraofertant va achita garanţia prezentată mai sus. 
Pentru oferte egale, primul ofertant are un drept de 
preemtiune. Pentru vizionare, relaţii la telefon 
0723248531.

Primăria municipiului Piatra-Neamţ anunţă. Atribu-
irea, prin licitaţie publică deschisă, cu plic închis a 
contractului de delegare de gestiune, prin concesiune 
a serviciului public de administrare, întreţinere si 
exploatare a locurilor de parcare cu plată situate pe 
raza municipiului Piatra-Neamţ (cu concesionarea 
infrastructurii aferente), precum şi a celui de blocare, 
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehi-
culelor care sunt staţionate sau parcate neregula-
mentar. Licitaţia publică va avea loc în data de 
15.09.2015, ora 16.30, la sala de şedinţe a Primăriei 
Municipiului Piatra-Neamţ, cu sediul în str. Ştefan 
cel Mare, nr. 6-8. Înscrierea si depunerea ofertelor se 
fac până la data de 14.09.2015,  zilnic între orele 8.00-
16.30, la Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, str. 
Ştefan cel Mare , nr. 6-8. Biroul Relaţii cu publicul 
(cam.20) - Serviciul Patrimoniu Autorizări şi Trans-
port, de unde se poate achiziţiona documentaţia lici-
taţiei. Informaţii la sediul Primăriei Municipiului 
Piatra-Neamt sau la telefon 0233/218991 (int.207), 
fax 0233/215374.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 
872. Anunț privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 
i m o b i l e .  S . F. O .  M i z i l  a n u n ț ă 
organizarea licitației în data de 
25 .08 .2015,  p r i v ind  vânzarea 
următoarelor bunuri imobile: - teren 
extravilan în suprafață totală de 9.209 
mp, categorie arabil, situat în comuna 
Sălciile, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 11.050 lei (exclusiv TVA * *). 
Anunțul nr. 8063/12.08.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
Primăria Sălciile și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.251671, persoană 
de contact: Toma Maria. Data afișării: 
14.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F inan țelor  Publ ice P lo ieș t i .  Nr. 
36129/13.08.2015. Invitaț ie de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  – Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscrisi pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Aministrare Fiscală pentru zona XIV 
să depună, până cel târziu la data de 
25.08.2015, ora 12.00, ofertă în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
23006/3/2015 privind pe debitoarea 
SC Stoicanii Grup SRL, cu sediul în 
București, aflat pe rolul Tribunalului 
București, precum și în dosarul de 
insolvență nr. 3056/120/2015 privind 
pe debitoarea SC Rusticainvest SRL, 
aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 
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.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-III-a. Anul 2015 luna August ziua 31. 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 31, luna August, anul 2015, 
ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-III-a), următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, 
şos. Portului, Nr. 1, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1). Autoturism Opel Zafira – număr de înmatriculare GR–04-NDC, 
nr. identificare – W0L0AHM756G122647, nr. omologare –AFPL1A1811CB5E4, an fabricaţie - 2006, culoare gri, capacitatea cilindrică – 
1598 cmc, kilometri efectuaţi – 271220, autoturismul este în stare de funcţionare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de 
rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, parbrizul prezintă o mica lovitură, stopul dreapta este spart, oglinda stânga este din 
suport plastic spart, grad de expolatare mare ~ 38700 km/an, starea generală a autoturismului – în stare de funcţionare, starea 
generală de întreţinere – bună, 8.529 lei, 2.047 lei; 2). Autoturism Opel Zafira – număr de înmatriculare GR-04-GVN, nr. identificare – 
W0L0AHM756G122043, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricaţie - 2006, culoare gri, capacitate cilindrică – 1598 cmc, 
kilometri efectuaţi – 265015, autoturismul este în stare de funcţionare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină 
vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, stopul dreapta este spart, grad de expolatare mare ~ 37900 km/an, starea generală a 
autoturismului – în stare de funcţionare, starea generală de întreţinere – bună, 8.580 lei, 2.059 lei; 3). Autorurism Volkswagen Passat 
- număr de înmatriculare GR-78-CAX, nr. identificare – WVWZZZ3CZ6E130100, nr. omologare – AA11131H11UC5E4, an fabricaţie - 
2006, culoare negru, capacitate cilindrică – 1984 cmc, kilometri efectuaţi - 386993, autoturismul este în stare de funcţionare, 
caroseria în stare bună, parbrizul prezintă crăpături, grad de expolatare mediu, starea generală a autoturismului – în stare de 
funcţionare, starea generală de întreţinere – bună, 17.619 lei, 4.229 lei; 4). Remorcă Rema 02 - număr de înmatriculare – GR-04-KFY, 
serie şasiu - R0GRCCF3790001, an fabricaţie - 2012, culoare - gri, masa maximă autorizată – 1350 kg, masă vehicul – 215 kg, 
remorca este în stare de exploatare, toate sistemele - rulare, frânare, electric, sunt în stare de funcţionare, 2.196 lei, 527 lei. Total: 
36.924 lei. 8.862 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile 
art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt 
grevate de drepturi reale și privilegii. 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 sau a constituirii garanției sub 
forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar 
A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu 
mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării 
contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul 
fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. 
București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 
162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise 
prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură 
specială autentică. 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 
0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F inan țelor  Publ ice P lo ieș t i .  Nr. 
36130/13.08.2015. Invitaț ie de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  – Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Aministrare Fiscală pentru zona VII 
să depună, până cel târziu la data de 
26.08.2015, ora 12.00, ofertă în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
526/122/2015 privind pe debitoarea 
SC Meteor Wanax Construct SRL, aflat 
pe rolul Tribunalului Giurgiu, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din 
Ord inu l  P reșed inte lu i  Agen ț i e i 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.

Societatea CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor procedu-
rale interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii 
nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. În 
perioada 07.08.2015-13.08.2015 au fost postate pe 
site-ul CONPET următoarele achiziţii: 1) „Furni-
zare piese de schimb traductor debit pentru skidul 
de măsură de la Nisipari”; 2) “Execuţie de lucrări de 
înlocuire conducta de transport ţiţei import 14” 
Constanţa-Baraganu, în zona Valea Nemţilor, cca. 
1000 m”; 3) “Furnizare montare şi punere în func-
ţiune a 161 bucăţi de aparate de aer condiţionat”; 4) 
“Servicii pentru întocmirea documentaţiei tehnice 
necesară obţinerii autorizaţiei de gospodărire a 
apelor pentru puţul forat de alimentare cu apă din 
Rampa de încărcare Ciresu, jud. Brăila.” Invitaţiile 
de participare însoţite de documentele care stau la 
baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina proprie 
de internet (www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii 
publice. Director Departament Managementul 
Achiziţiilor şi Investiţiilor, Ing. Radu Albu. Şef 
Serviciu Achiziţii, Jr. Agripina Tircavu. 

SC Anicos Company SRL cu sediul social în localitatea 
Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi, 
prin lichidatori judiciar asociaţi prin contract Yna 
Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă 
Grădinaru Valentina, Visal Consulting SPRL şi Consul-
tant Insolvenţă SPRL. Publicaţie de vânzare privind 
licitaţia publică din data de 27.08.2015. Debitorul SC 
Anicos Company SRL cu sediul social în localitatea 
Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi, cod 
identificare fiscală 22495776, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J25/580/2007, aflată în procedura de 
faliment, dosar nr. 8446/101/2010 prin lichidator judiciar 
asociat prin contract: Yna Consulting SPRL, Cabinet 

Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal 
Consulting SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un 
preţ diminuat cu 65% faţă de preţul stabilit prin raportul 
de evaluare: -activul *Fabrică de confecţii* compusă din 
hală producţie cu o suprafaţă utilă de 3339,91 m.p., 
remiză p.s.i. cu o suprafaţă utilă de 105,12 m.p., bazin de 
apă cu o suprafaţă construită de 101,43 m.p., centrală 
termică cu o suprafaţă utilă de 95,09 m.p. şi teren intra-
vilan în suprafaţă de 5652,00 m.p., situat în localitatea 
Vânju Mare, str. Republicii, nr. 91, judeţul Mehedinţi, la 
preţul de pornire a licitaţiei de 473550,00 lei echivalent a 
108885,00 euro. şi bunurile mobile diminuate cu 85% 
faţă de raportul de evaluare conform fişei anexe nr. 4. 
Fişa anexă nr. 4 privind bunurile mobile din proprietatea 
SC Anicos Company SRL este afişată la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
judeţul Mehedinţi în data de 27.08.2015 orele 13:00. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
la Banca Comerciala Romana SA Sucursala Dr. Tr. 
Severin, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele 0742592183, 0252354399 sau la sediul 
profesional al lichidatorului din loc.Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului nr. 7A, judetul Mehedinti. Lichidatori judi-
ciari asociaţi, Yna Consulting SPRL, Cabinet Individual 
de Insolvenţă Grădinaru Valentina, Visal Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvenţă SPRL.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunurile 
mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu 50% 
(obiecte de inventar, produse finite diverse modele - 
console, mese, suport oglinzi, etc din fier forjat) si 
Dacia 1307/2004 - 3.727 lei si proprietate imobiliara 
compusa din teren intravilan in suprafata de 6.455 
mp si constructii: C1- Atelier productie confectii 
metalice si spatiu administrativ (P) cu s.c. desfasurata 
= 627 mp, C2 - Anexa (P) - grup social - vestiar cu s.c. 
desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie productie confectii 
fier forjat si depozit materiale (P) cu s.c. desfasurata = 
1.778 mp, C4 - Anexa (P) - cabina poarta cu s.c. desfa-
surata = 8 mp, imprejmuire si platforma betonata, 

situata in com. Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, tarlaua 
16, Prahova la pretul de evaluare redus cu 10% 
(1.614.902 lei fara TVA). Licitaţia va avea loc în 
18.08.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 21.08.2015, 25.08.2015, 28.08.2015, 
01.09.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Anunţ de participare la licitaţie prin negociere directa 
pentru concesionare bunuri. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Comuna Vorona, locali-
tatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 3672049, telefon / 
fax 0231588604, e-mail: primaria_vorona@yahoo.com. 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: Concesionarea prin negociere directa 
a imobilului în suprafaţă de 45,25 mp, în vederea 
amenajarii unui cabinet medical-medicina de familie,în 
comuna Vorona,judetul Botosani,situat la parterul 
cladirii Primariei comunei Vorona, judetul Botosani, in 
PC 45. Imobilul se concesionează pe durata existentei 
constructiei cu mentinerea obiectului de activitate, dar 
nu mai mult de 15 ani. Redeventa în cuantum de 1 
euro/luna/ mp, respectiv 45,25 euro / luna/ 45,25 mp. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra în 
posesia documentaţiei de atribuire direct la sediul 
Primăriei comunei Vorona,judetul Botosani. 3.2. Denu-
mirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul de achizitii publice. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Costul unui exemplar, este de 
500 lei pe suport de hârtie şi magnetic. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 100,00 lei si va fi plătită 
CASH cu chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2015, ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax 
0231588604, mobil 0741/396745.4. Informaţii privind 

ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
24.08.2015, orele 1000.  4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la  Registratura 
Primăriei comunei Vorona,loc. Vorona, jud. Botoşani, 
cod poştal 717475. Ofertele (original + copie) vor fi 
introduse într-un plic exterior. Plicul exterior va purta 
menţiunea, numele, adresa şi nr. de telefon al ofertan-
tului. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original + 1 
exemplar copie). 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.08.2015, 
ora 11:00, Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Soluti-
onarea litigiilor apărute  pe  parcursul procedurii de 
concesionare se face potrivit legislatiei în vigoare. 
Acţiunile în justiţie se introduc la secţia de Contencios 
administrativ al Tribunalului Botosani, str. Maxim 
Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
13.08.2015.

PIERDERI
Declar pierdută (nulă) legitimaţie student emisă de 
M.I.E.A.D.R. specializare I.M.A.P.A. pe numele Duma 
Ana Maria.

Declar pierdută (nulă) legitimaţie revoluţionar seria 
LRT-M nr. 00077 pe numele Moţiu Mariana emisă de 
S.S.P.R.

Pierdut atestat profesional de marfă emis de ARR Baia 
Mare -judeţ Maramureş, pe numele de Danciu Silviu 
Viorel. Îl declar nul.

Pierdut Carte de Identitate seria DD si nr.341545, o 
declar nulă! Pierdut legitimaţie/card avocat pe numele 
Miloşioiu Ciprian, o declar nulă!

Pierdut card tahograf şi certificat transport marfă CPI 
valabil în perioada: 11.07.2013– 10.07.2018 pe numele 
Todiraş Ursache Gabriel (Tg. Frumos, str. Ecaterina 
Teodoroiu, bl.5, sc. B, ap.13, jud. Iaşi), eliberate de 
A.R.R. Iaşi. Se declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 
559/U. S.F.O. Mizil anunță organizarea 
licitației în data de 27.08.2015, privind 
vânzarea următorului bun mobil: 
Autoturism M1 Mercedes –Benz, tip 
638 Vito, an de fabricație 1996, cap. cil. 
2299 cmc.,  nr.  de ident ificare 
VSA63817413038023, culoare alb, PH-
96-DRS, preț de pornire a licitației = 
3.790 lei, fără TVA. Anunțul nr. 
8068/12.08.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la Primăria Urlați 
și pe site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244.251671, persoană de 
contact: Draghici Elena. Data afișării: 
14.08.2015.




