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OFERTE SERVICIU
Angajăm muncitori calificați în construcții.
studii medii +calificare. Experiență minim 2 ani.
Persoană de contact Apostu Adrian,
tel.:0722.333.215.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de laborant, vacant pe

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/09.09.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 23.09.2015, orele
11.00, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana, cu sediul în loc. Unirea, str.
Șos. Călărași Fetești nr. 314, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: teren extravilan vii, în suprafață de 367 mp fără nr. cadastral, situat în extravilanul
comunei Unirea – valoare - 860 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – Dosar 730/P/2014; Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar 644/P/2011. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează
să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 11.09.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/09.09.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 23.09.2015, orele
11.00, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana, cu sediul în loc. Unirea, str.
Șos. Călărași Fetești nr. 314, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr.
C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: construcție magazie în suprafață de 39 mp și teren intravilan în suprafața de 582
mp, număr cadastral 215/2 și CF 20854, ambele situate în Unirea, str. Șos. Călărași
Fetești nr. 314 – valoare - 15.704 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – Dosar 730/P/2014; Ministerul Public
Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar 644/P/2011. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează
să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 11.09.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

perioadă nedeterminată, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie. Condiţii de
participare: - studii superioare în domeniul
biologie; - vechime în specialitatea studiilor
minim 3 ani; - experienţă în activitatea de
laborator minim 2 ani. Concursul va consta
într-o probă practică (în data de 06.10.2015,
ora 10.00) şi un interviu (în data de
13.10.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs
se pot depune până la data de 28.09.2015,
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la Direcţia Resurse Umane, str.
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Clubul Sportiv Unirea Focşani, cu sediul în
mun.Focşani, str.Aleea Stadionului, nr.2,
jud.Vrancea, organizează concurs pentru
ocuparea postului de execuţie vacant de
consilier gradul I. Concursul se va desfăşura astfel: -07 octombrie 2015, ora 09.00,
proba scrisă; -09 octombrie 2015, ora 09.00,
proba interviu. Pentru participarea la
concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, profilul
economic; -vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Clubului Sportiv
Unirea Focşani din Str.Aleea Stadionului,
nr.2, Focşani, jud.Vrancea. Relaţii suplimentare la sediu, tel.: 0237.213.455.
Persoană de contact, Zdrincu Orania.
Primăria oraşului Ocnele Mari, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 53, judeţul
Vâlcea organizează la sediul instituţiei, concurs pentru ocuparea a doua
funcţii contractuale de execuţie
vacante perioada determinată:
-,,Consilier turism” în cadrul
Centrului de Informare şi Promovare
Turistică. Astfel: -Proba scrisă la
05.10.2015, ora 12.00; Interviul la
12.10.2015, ora 12.00.
Condiţii de ocupare sunt cele prevăzute de
art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat
prin Hotărârea nr. 286/2011. Condiţii
specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechime – nu se cere; -cunoştinţe de
operare pe calculator: nivel mediu; -limbi
străine: engleză-nivel avansat, franceză-nivel bază; Dosarele se depun în 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, P. III-a Informaţii la
0250772043 sau la sediul Primăriei
Oraşului Ocnele Mari – persoana de
contact Jdreală Virgiliu-Marian.
Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti organizează la data de 02.10.2015,
ora 14.00, concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante, cu durată nedeterminată,
corespunzător personalului contractual,
astfel: -1 post– referent debutant- studii
superioare bsolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, cunoştinţe operare PC,
bune abilităţi de comunicare; -1 post
consilier IA- studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă–
minim 3 ani vechime în specialitatea
studiilor, experienţă în marketing şi
promovare, în social media, în SEO (administrare pagină WEB şi SITE); -1 post
referent debutant– studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat, cunoştinţe
operare PC, bune abilităţi de comunicare;
-1 post maseur– studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, absolvent al
cursurilor de maseur sau tehnician
maseur- certificat de absolvire. Dosarele
de concurs se depun la sediul Clubului
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Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti până la
data de 25.09.2015. Persoana de contact: Maria
Botezatu (telefon: 0726311407).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 3 cu sediul în bd. 1
Decembrie nr. 12-14, anunţă organizarea unui
concurs de promovare pe o funcție publică de
conducere în data de 15.10.2015: 1. Director
Executiv- Direcţia Protecţie Socială: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta, într-unul dintre domeniile: psihologie,
sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste,
ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe
economice, medicină. (Pot participa la
concursul organizat pentru ocuparea postului
şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte
domenii decât cele prevăzute mai sus, cu
condiţia să fi absolvit studii postuniversitare
sau studii de masterat în unul dintre domeniile
prevăzute anterior, precum şi programe de
formare şi perfecţionare în administraţia
publică, în condiţiile art. 5 alin. (4) din Anexa
la H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul– cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului). -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 3 ani; 2. Director Executiv- Direcţia
Programe: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale;
-vechime în specialitatea studiilor necesare

LUNI / 14 SEPTEMBRIE 2015
exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.
Condiţiile prevăzute de lege pentru promovarea pe o funcție publică de conducere,
conform art. 66 din Legea nr.188/1999 (r2),
privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare: a) să fie
absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice; b) să fie
numiţi într-o funcţie publică din clasa I; c) să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57
alin. (6) din Legea nr.188/1999 (r2); d) să nu
aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.
II. Condiţiile de desfăşurare ale concursului:
-perioada de înscriere– 14 Septembrie– 05
Octombrie (inclusiv). Instituţia publică la care
se depun dosarele de înscriere– D.G.A.S.P.C.
Sector 3, Bdul 1 Decembrie 1918 nr.12 -14.
-data organizării concursului de promovare15.10.2015 -proba scrisă; -interviul: nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea
probei scrise. -locul de desfăşurare al concursului– sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3. Alte
menţiuni referitoare la organizarea concursului, condiţiile de participare la concurs şi
bibliografie se pot obţine la telefonul:
0730.013.862 –Serviciul Organizare Resurse
Umane.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpară cărţi vechi şi noi,
tablouri, grafice, icoane vechi, porţelan, statuete,
mic mobilier, manuscrise, ilustrate vechi. Deplasare la domiciliu. 0751.22.11.66

CITAȚII
Gîlca I. Ioan, Ursachi Silvica, Buzdugan Cristina, Buzdugan Ştefan, Buzdugan Danut sunt
chemati în caliatate de intimaţi la Tribunalul
Iaşi – str. Elena Doamna nr. 1A, sala de şedinţă
nr. R10, în dosarul nr. 31121/245/2010. la data
de 27 sept 2015, ora 9,00, de către Gîlcă Adela,
Gîlcă Gheorghe, Gîlcă Radu, Gîlcă Dumitru,
Gîlcă Catalin, Kleisch Constantin, în calitate de
intervenienti, pentru discutare cerere repunere
pe rol.
Numiții Feruca Ion și Feruca Valentina, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Râmnicu Vâlcea,
str. Grigore Procopiu, nr.33, Bl.62, sc.A, ap.6,
sunt citați la Tribunalul Vâlcea, pe data de joi,
24.09.2015, ora 08.00, completul I Civilă, sala 1,
în calitate de intimați în dosarul
nr.7355/288/2014, având ca obiect recurs –
contestație la executare.
Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat
în Piteşti, jud. Argeş, str. Exerciţiu nr. 83, bl. P8,
sc. A, ap. 14, este citat la Judecătoria Sibiu, în
data de 15.09.2015, în dosarul 11356/306/2009*,
în proces civil cu Gălbenuşă Vasile.
Domnul Vede Florin, este citat in data de
23.09.2015 la Judecătoria Novaci, județul Gorj
în calitate de pârât în dosarul nr.642/267/2015,
aflat pe rolul acestei instanțe, complet 3 Civil, în
proces cu Spitalul Orășenesc Horezu.
Moştenitorii defuncţilor Tudorache Dumitru şi
Victoria cu ultim domiciliu în Calea Giuleşti 60,

bl. B2, sc. A, ap. 1, sector 6, Bucureşti sunt solicitaţi să se prezinte în data de 27.10.2015 la
Judecătoria Sector 6, în dosarul 20962/303/2014
în vederea participării la succesiune.
Numitul Fetcu Dumitru Cătălin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Municipiul Dorohoi, str.
Duzilor, nr. 1, bl. R10, ap. 7, judeţul Botoşani,
este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
1186/222/2015, având ca obiect cerere de
valoare redusă, la Judecătoria Dorohoi, pentru
termenul de judecată din data de 14.10.2015,
complet CC4, orele 8.30, în contradictoriu cu
SC Nova Apaserv S.A. Botoşani.

DIVERSE
Vând 533 magazine istorice diferite, inclusiv nr.
1/67, cu 160 lei. Telefon: 0741/955497.
Câștigătorul tombolei C&A Customer Experience în urma extragerii din luna August 2015,
premiu ce constă într-un voucher în valoare de
2.000RON, este doamna Mihaela Luminita
Juganaru.
În dosarul nr. 5956/288/2012 al Judecătoriei
Rm. Vâlcea, sentința civilă nr 7186/30 Septembrie 2013, în numele legii, instanța hotărăște:admite în parte cererea formulată de reclamantul
Ciucă Gheorghe, domiciliat în Băile Olănești,
str. 1 Decembrie, nr 6, bl. C, sc A, Ap 2, jud.
Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul Onuț Ion,
domiciliat în Băile Olănești, str. Pădurii, nr 5,
jud. Vâlcea. Obligă pe pârât să plătească reclamantului suma de 4000 lei cu titlu de daune
morale. Obligă pe pârât să publice, pe cheltuiala
sa, într-un ziar de tiraj național, prezenta hotărâre. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de
la comunicare. Pronunțată în ședința publică de
la 30 Septembrie 2013.

LICITAȚII
Cabinet Individual de Insolvenţă Misu Anca
Margareta, cu sediul în Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova, desemnat lichidator al
SC Bogman Edo Center SRL, societate în faliment, cu sediul în Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 228A, bl.129D, sc. A, ap. 9, Jud.
P r a h o v a , î n d o s a r u l d e f a l i m e n t n r.
2568/105/2014 al Tribunalului Prahova, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri: 1. Autoturism
Volkswagen Lupo, an de fabricaţiei 2003, preţ
plecare 3.537 lei, valoarea nu include TVA lei;
2. Două parcele de teren intravilan situate în
Băicoi, cartier Tufeni, tarla 6, Parcela A 271,
Jud. Prahova, preţ plecare 52.000 lei valoarea
nu include TVA; Licitaţiile se vor desfăşura în
zilele de 21, 22, 23, 24, 25, 28,29, 30, septembrie
2015, 01, 02, octombrie 2015, începând cu ora
9:00, la adresa: Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2,
jud Prahova. Termenul limită de depunere a
garanţiei de participare la licitaţie, reprezentând 10% din preţul de pornire, este ziua
lucrătoare anterioară tinerii licitaţiei publice.
Descrierea bunurilor ce fac obiectul licitaţiei şi
condiţiile de participare la licitaţie se regăsesc
în „Caietul de sarcini” ce se poate procura de
la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Misu Anca Margareta
contra sumei de 100 lei, exclusiv TVA.
Relaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826; 0244.570.635.

PIERDERI
S.C. Master Mind S.R.L. cu sediul în Bucureşti,
C.U.I. RO 11465346, declar pierdut livretul
aeronavei ultrauşoare cu nr. de înmatriculare
YR-5283 şi nr. de serie 10.05.03. Îl declar nul.
C.A.R. Farm Giurgiu declar pierdute, nule,
chitanţele 000730- 000750 şi ştampila 2
rotundă.
Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6
declară nule un număr de 4 procese- verbale de
constatare a contravenţiei cu seriile OP şi
numerele 0021459, 0009947, 00010071,
00010072.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 510029. Nr. 6342 din 09.09.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.09.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Doru
Victor, cu sediul în loc. Cuza Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal 1671029510039, în
dosar de executare nr. 6342/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: - teren arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza
Vodă, județul Călărași, tarlaua 77/4, parcela 6 - valoare 9.212 lei. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 11.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr.
16140175. Nr. 8981 din 10.09.2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației în data de
25.09.2015, privind vânzarea următoarelor bunuri imobile: 1) hală remedieri C48 –
hală industrială cu stâlpi prefabricați de 6 m, având 1 deschidere de 19 mp;
structura halei este realizată din cadre de beton armat prefabricat, cu stâlpi
încastrați în fundații izolate de tip pahar, suprafața halei este de cca. 612 mp, situată
în localitatea Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, jud. Prahova, preț de evaluare/ de
pornire al licitației 119.660 lei (exclusiv TVA *); 2) magazie produse ﬁnite C39 – hală
industrială cu stâlpi prefabricati de 6 m având 1 deschidere de 24 mp; structura halei
este realizată din cadre de beton armat cu stâlpi încastrați în fundații izolate de tip
pahar, suprafața halei este de cca. 1536 mp, situată în localitatea Mizil, str. Mihai
Bravu, nr. 187, jud. Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 815.830 lei
(exclusiv TVA *); 3) a) hală producție C49 – hală industrială cu stâlpi prefabricați de
8 m și de 12 m înălțime, având o deschidere de cca. 18 m și 2 deschideri de 21 mp;
structura halei este realizată din cadre de beton armat prefabricat, cu stâlpi
încastrați în fundații izolate de tip pahar, suprafața halei este de cca. 7.200 mp,
situată în localitatea Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, jud. Prahova, preț de evaluare/
de pornire al licitației 9.863.020 lei (exclusiv TVA *); b) anexă, construcție lipită de
hală, cu fundații din beton simplu și structura de rezistență din proﬁle metalice cu
înălțimea de cca. 3 m, cu suprafața de cca. 42 m, situată în localitatea Mizil, str. Mihai
Bravu, nr. 187, jud. Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 151.790 lei
(exclusiv TVA *); c) anexă, construcție amplasată în spatele halei, cu fundații din
beton simplu și structura de rezistență din proﬁle metalice cu înălțimea de cca. 3 m,
cu suprafața de cca. 20 mp, situată în localitatea Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, jud.
Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 72.290 lei (exclusiv TVA *); 4) a)
hală de încercări presiune C35 – hală industrială cu stâlpi prefabricați de 8 m, având
2 deschideri de 21 mp, structura halei este realizată din cadre de beton armat
prefabricat, cu stâlpi încastrați în fundații izolate de tip pahar, suprafața halei este de
cca. 6.000 mp, situată în localitatea Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, jud. Prahova,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 2.898.390 lei (exclusiv TVA *); b) anexă
construcție lipită de hală cu fundații continue din beton și cuzinet armat și structura
de rezistență pe cadre din beton armat înălțimea de 6 m, având deschiderea de 4 m,
cu etaj, suprafața construită este de cca. 460 mp, situată în localitatea Mizil, str.
Mihai Bravu, nr. 187, jud. Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 425.800
lei (exclusiv TVA *); 5) hală tâmplărie C44+C45+C46+C47 – hală industrială cu
stâlpi prefabricați de 8 m, având 2 deschideri de 18 mp, structura halei este realizată
din cadre de beton armat prefabricat, cu stâlpi încastrați în fundații izolate de tip
pahar, suprafața halei este de cca. 4.000 mp, situată în localitatea Mizil, str. Mihai
Bravu, nr. 187, jud. Prahova preț de evaluare/ de pornire al licitației 928.950 lei
(exclusiv TVA *); 6) teren intravilan în suprafață totală de 62.468,84 mp, situat în
localitatea Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 187, preț de evaluare/ de pornire al licitației
1.651.780 lei (exclusiv TVA * *). Anuntul nr. 8980/10.09.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la Primăria Mizil 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 Ciopirtac Claudia.
Data aﬁșării: 14.09.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 1497624. Nr. 5746 din 10.09.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 24.09.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sanda Dumitru,
cu sediul în loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1 ap. 10, et. 2, județul
Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - apartament semidecomandat în
suprafață de 55 mp, Carte funciară nr. 21554 –C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3,
situat în mun. Călărași, str. Flacăra, bl. B15 (A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare
50.515 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - Sechestru penal
30/D/P/2009 /04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a
Criminalității Organizate Călărași. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare
însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și
la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie
de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de
pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 14.09.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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