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OFERTE SERVICIU
l Angajăm stivuitorist şi manipulant 
marfă la depozit marmură în 
Bucureşti, Aleea Teişani 137A, Sect.1 
(pct reper Pod Otopeni/ Centură). 
Oferim cazare pt. provincie, salariu 
atractiv, carte muncă. Program Luni-
Vineri 9-18, Sâmbătă 10-15 (3 
Sâmbete/lună) Tel. 031.823.10.22

l 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 secretar, vacant 
pe perioadă nedeterminată, în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Politice, Admin-
istrative şi ale Comunicării. Condiţii 
de participare: - studii superioare; - 
experienţă în activitatea de secretariat 
în învăţământul superior, minim 3 
ani; - cunoaşterea unei limbi străine 
de circulaţie internaţională; - 
cunoştinţe operare PC (Word, Excel) 
şi utilizare internet. Concursul va 
consta într-o probă scrisă (în data de 
08.02.2016, ora 10.00) şi un interviu 
(în data de 15.02.2016, ora 10.00). 

Dosarele de concurs se pot depune 
până la data de 29.01.2016, 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.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, în temeiul H.G. nr. 611/2008, 
organizează concurs pentru  ocuparea  
funcţiei publice de execuţie vacante, 
de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul Biroului Buget, 
Finanţe şi Resurse Umane, în 
perioada15.02.2016- 17.02.2016. 
Concursul se organizează în data de 
15.02.2016 -proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a III-a, la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov, strada Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București, luni- joi între orele 
09.00-16.00 şi vineri 09.00-13.30. 
Condiţii specifice: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalenta în domeniul 

economic; -cunoştinţe de operare pe 
calculator: Microsoft Office, Internet- 
nivel mediu; Condiţiile de desfăşu-
rare, de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită sunt afişate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov şi pe site-ul http://
apmif.anpm.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Ilfov şi la nr. de 
telefon 021.430.15.23 int. 17.

l Ministerul Finanţelor Publice – 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul în Bucureşti, strada 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 
în data de 15 februarie 2016 orele 
11:00 (proba scrisă), concurs pentru 
ocuparea   funcţiilor publice de 
execuţie vacante de consilier/expert 
clasa I gradul profesional superior (3 
posturi), expert clasa I gradul profe-
sional principal (8 posturi), expert 
clasa I gradul profesional asistent (2 
posturi),  expert clasa I gradul profe-
sional debutant (1 post) si de referent 
clasa III gradul profesional superior 
(1 post) din cadrul Direcţiei generale 
de investiti, achizitii publice si servicii 
interne. Depunerea dosarelor de 
participare la concurs se va face în 
termen de 20 zile de la data publicării 

prezentului anunţ. Condiţiile de 
participare şi desfăşurare a concur-
sului, bibliografia, precum şi alte 
informaţii necesare desfăşurării 
concursului sunt afişate la sediul 
agenţiei şi publicate pe pagina de 
internet www.anaf.ro. Relatii supli-
mentare la Direcţia generală de orga-
nizare şi resurse umane, telefon 
319.97.59 /int. 2026.

l Opera Naţională Română 
Timișoara organizează concurs 
contractual, conform HG 286/2011, la 
sediul instituţiei, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
-Referent specialitate- achiziții 
publice: - studii superioare, minim 6 
ani şi 6 luni vechime în specialitate: 
-proba scrisă- 08.02.2016, ora 11.00, 
Sala de conferințe a instituției; 
-interviu- 12.02.2016, ora 11.00, Sala 
de conferințe a instituției; -Șef 
formație pază, pompieri- studii medii, 
minim 2 ani vechime pompier: -Proba 
scrisă- 08.02.2016, ora 11.00, Sala de 
conferințe a instituției; -Interviu- 
12.02.2016, ora 11.00, Sala de confer-
ințe a instituției; -Instalator sanitar- 
 studii generale sau medii, minim 6 
ani şi 6 luni vechime în specialitate: 
-proba practică- 08.02.2016, ora 
11.00, Sala de conferințe a instituției; 
-interviu- 12.02.2016, ora 11.00, Sala 
de conferințe a instituției. Data limită 
de depunere a documentelor necesare 
participării la concurs, respectiv de 
întocmire a dosarului de concurs este 
29.01.2016, inclusiv, ora 13.00. 
Dosarul de concurs se depune la 
compartimentul resurse umane, sala-
rizare din cadrul instituției. Infor-
maţi i  suplimentare la sediul 
instituţiei, persoană de contact: d-na 
Csehak Mirela-Corina, referent 
specialitate resurse umane, tel. 
0256/433.257.

l Primăria municipiului Fălticeni 
organizează concurs de recrutare în 
data de 04.02.2016, ora 9,00 (proba 
scrisă) şi în termen de 48 de ore de la 
afişarea rezultatelor la proba scrisă - 
interviul, la sediul Primăriei pentru 
ocuparea, pe perioadă determinată de 
1 an, a unei funcţii contractuale 
vacante de inspector de specialitate, 
gradul debutant din cadrul Biroului 
de management al proiectelor și 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, 
a unei funcții contractuale de guard 
din cadrul Corpului de pază din 
subordinea primarului municipiului 
Fălticeni. Candidatii trebuie sa îndep-
lineasca conditiile prevazute de art. 3 
din Regulamentul-Cadru privind 

stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator func-
tiilor contractuale si a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personal-
ului contractual din sectorul bugetar, 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu 
modificarile și completarile ulterioare, 
precum și studii superioare tehnice de 
lungă durată, absolvite cu diploma de 
licență pentru funcția contractuală de 
inspector de specialitate,  iar pentru 
funcția de guard studii generale, fara 
vechime. Dosarul de înscriere se 
depune în termen de 10 de zile 
lucrătoare de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României. Actele necesare pentru 
completarea dosarului de înscriere, 
condiţiile de studii şi vechime, 
precum şi bibliografia concursului 
sunt afişate la sediul Primăriei Fălti-
ceni. Relații la secretarul comisiei de 
concurs,  telefon 0230/542056 – Servi-
ciul Resurse Umane.

l Casa de Asigurari de Sanatate 
Ialomita, cu sediul in Slobozia, Str. 
Matei Basarab nr. 175, organizeaza 
concurs in data de 16.02.2015 – proba 
scrisa pentru ocuparea urmatoarelor 
posturi vacante de: 1. Consilier, grad 
profesional superior – serviciul Buget, 
Financiar, Contabilitate, Evidenta 
asigurati, Carduri si Concedii medi-
cale. – Studii superioare de lunga 
durata, respectiv studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma sau 
echivalent in domeniul stiintelor 
economice. Vechime in specialitatea 
studiilor – minimum – 9 ani. – Cunos-
tinte operare PC; - Cunostinte 
operare ERP/SIUI. 2. Consilier, grad 
profesional superior Compartimentul 
Analiza Cereri si Eliberare Decizii 
Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive 
Medicale. – Studii superioare de 
lunga durata sau studii universitare 
de licenta absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalent in domeniul 
stiintelor Economice/medicale. 
Vechime in specialitatea sudiilor – 
minimum 9 ani. – Cunostinte operare 
PC; - Cunostinte operare ERP/SIUI. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
telefon 0243-231.665, sau la sedi-
ulCAS Ialomita din Municipiul 
Slobozia, Str. Matei Basarab nr. 175.

l Spitalul Orășenesc Turceni, cu 
sediul în localitatea Turceni, str.
Sănătății, nr.1, județul Gorj, orga-
nizează concurs sau examen după 
caz, conform H.G.nr.286/23.03.2011, 
actualizată, pentru ocuparea postului 

contractual vacant, de: -asistent 
medical generalist debutant cu studii 
postliceale sau superioare -cabinet 
oftamologie -ambulatoriul integrat 
Spitalului Orășenesc Turceni 
-perioadă nedeterminată -1 post. 
Concursul sau examenul după caz se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 15.02.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18.02.2016, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: Asistent 
medical generalist debutant cu studii 
postliceale sau superioare -ambulato-
riul integrat Spitalului Orășenesc 
Turceni: -diplomă de licenţă în 
specialitate pentru cei cu studii supe-
rioare; -diplomă de școală sanitară 
postliceală sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin 
echivalare, conform Hotărârii Guver-
nului nr.797/1997. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs cu îndeplinirea condițiilor de 
participare cerute în prezentul anunț, 
până la data de: 01.02.2016, ora 15.00, 
la sediul Spitalului Orășenesc 
Turceni, str.Sănătății, nr.1, loc.
Turceni, județul Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalului Orășe-
nesc Turceni, loc.Turceni, din str.
Sănătății, nr.1, judeţul Gorj, persoană 
de contact: d-ra Mănoiu Elisabeta, 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 3 3 5 . 0 3 5 ,  f a x : 
0253.335.034, E-mail: spitalululorase-
nescturceni@yahoo.com

l Ministerul Finanţelor Publice - 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează 
la sediul Direcţiei generale de tehno-
logia informaţiei, situat în str. col.
Poenaru Bordea nr.3-5, Sector 4, 
Bucureşti, în data de 15 februarie 
2016 orele 1000 proba suplimentară 
eliminatorie (proba practică) şi în 
data de 16 februarie 2016 orele 1100 
proba scrisă, concurs pentru ocuparea 
unor funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul Direcţiei generale 
de tehnologia informaţiei, după cum 
urmează: - 8 posturi, funcții publice 
de execuție vacante de consilier clasa 
I, grad profesional superior; -  7 
posturi, funcții publice de execuție 
vacante de expert clasa I, grad profe-
sional principal;  -  2 posturi, funcții 
publice de execuție vacantă de expert 
clasa I, grad profesional asistent; - 2 
posturi, funcții publice de execuție 
vacante de consilier clasa I, grad 
profesional debutant; -  1 post, funcție 
publică de execuție vacantă de expert 
clasa I, grad profesional debutant; -  1 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Class Aqua 
SRL (licitația - IV - a). În temeiul art. 250, alin. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, 
str. București, nr. 12, județul Giurgiu se vor vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, 
proprietate a debitorului SC Class Aqua SRL, cu sediul în str. Nicolae Racota nr. 9-11, ap. 5, sector 1, 
București, CUI 17437493. - teren extravilan în suprafață de 25.585 mp, situat în com. Băneasa, jud. 
Giurgiu, prețul de evaluare/ de pornire a licitației 28.700 lei (exclusiv TVA **). **) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este scutit 
de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Bunul imobil este grevat de sarcini. Certificat de grefă dat în 
dosar de executare nr. 47/04.04.2011 de BEJ Bran Cristian. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212830, interior 415, la domnul 
Caimacanu Daniel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a II-a. În 
temeiul art. 250, alin. (2) din din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut 
că în ziua de 28, luna Ianuarie 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI 
17231506, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA, Cota TVA: Autoturism Dacia Logan 
SD KS DEK, seria motor D114157, serie șasiu UU1KSDEKJ39448875, nr. înmatriculare GR-88-LKP, an 
fabricație 2008, motorină, stare generală satisfăcătoare, 9.750 lei, 20%; Lampă IR (infra roșu), an 
fabricație 2005, deteriorare fizică 90%, 525 lei, 20%; Aparat aer condiționat, deteriorare fizică 75%, 
1.635 lei, 20%; Cazan Protherm (centrală termică cu lemne), 1.110 lei, 20%. Total: 13.010 lei. 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 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 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. Fn. Nr. 123/06.01.2016. Licitația III. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna Ianuarie, ziua 28. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 28, luna Ianuarie, orele 09.00, anul 2016, în localitatea Iedera, sat Iedera de Sus, punct 
Acasă pe Vale, nr. FN, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului 
SC Lavi Med SRL, cu domiciliul fiscal în municipiul București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, bl. V23, 
sc., etaj, ap. 18, cod de identificare fiscală 16324739: a) teren teren intravilan în suprafață de 1788 
mp, situat în localitatea Iedera, sat Iedera de Sus, punct Acasă pe Vale, prețul de pornire al licitației 
11847 lei (exclusiv TVA *), prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 50% fiind 
cea de a III-a licitație. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 
20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu este grevat 
de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0245.666100, inspector Matei Viorica. Data afișării: 15.01.2016.
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post, funcție publică de execuție 
vacantă de referent de specialitate 
clasa II, grad profesional superior; -  1 
post, funcție publică de execuție 
vacantă de referent clasa III, grad 
profesional superior; -  1 post, funcție 
publică de execuție vacantă de 
referent clasa III, grad profesional 
debutant. Depunerea dosarelor de 
participare la concurs se va face în 
termen de 20 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. Condiţiile de 
participare şi desfăşurare a concur-
sului, bibliografia, precum şi alte 
informaţii necesare desfăşurării 
concursului sunt afişate la sediul 
instituţiei şi pe site-ul www.anaf.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Direcţia generală de organizare şi 
resurse umane, telefon 021 319 97 59 
/int.2047.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor cu 
sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei 
nr. 37 CF. 4481136 Organizează 
concurs, conform Legii nr. 188/1999 și 
HG.611/2008, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuție vacante 
de consilier clasa I grad principal – 1 
post de medic veterinar în cadrul 
Laboratorului Sanitar Veterinar și 
pentru Siguranța Alimentelor Satu-
Mare, Compartiment Sănătatea 
Animalelor  - Data, ora şi locul 
desfăşurării concursului; - 16.02.2016 
– ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-
Mare – proba scrisă; - 18.02.2016 – 
ora 14,00 la sediul DSVSA Satu-Mare 
– interviul; - Condiţii de participare la 
concurs: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent, în domeniul medicină 
veterinară - 5 ani vechime în speciali-
tatea funcţiei. - Criterii suplimentare 
pentru încadrare: - operare P.C. - 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante dosarele de concurs 
se depun în termen 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a,  la 
sediul DSVSA  Satu-Mare; - Infor-
maţii suplimentare; – telefon 
0261715956; - Dosarul de înscriere va 
conţine următoarele; a) formularul de 
înscriere; b) copia actului de identi-
tate; c) copiile diplomelor de studii şi 
ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; d) copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi, 
după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate corespun-
zătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe propria răspun-
dere sau adeverinţa care să ateste că 
nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. Copiile de pe actele 
prevăzute se prezintă în copii legal-
izate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs. 
Tematica pentru concurs se va pune 
la dispoziţie solicitanţilor de către 
unitate. Director  ExecutivDr. Nicolae 
Dumuţa.

l Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii 
nr.14, sector 5, organizează la data de 
08 februarie 2016, ora 10,00 (proba 
scrisă) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, 
sector 6, concurs pentru ocuparea 
pentru perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de 
execuție, de natură contractuală: 
-Consilier gr. I  -în cadrul Comparti-
mentului Analize de Securitate 
Nucleară, Directia Ciclul Combustibi-
lului Nuclear –1  post; -Consilier gr. II  
-în cadrul Compartimentului Analize 
de Securitate Nucleară, Direcția 
Ciclul Combustibilului Nuclear –1  
post; -Consilier debutant  -în cadrul 
Compartimentului Analize de Securi-
tate Nucleară, Direcția Ciclul 
Combustibilului Nuclear –1  post; 
-Consilier debutant în cadrul 
Compartimentului Reglementări și 
Standarde Nucleare, Direcția Ciclul 
Combustibilului Nuclear –1  post; 
-Consilier debutant în cadrul 
Compartimentului Radioprotecție, 
Deșeuri Radioactive și Transport, 
Direcția Ciclul Combustibilului 
Nuclear –1  post; -Consilier debutant  
-în cadrul Compartimentului Urgențe 
Nucleare și Radiologice, Direcția 
Ciclul Combustibilului Nuclear –2  
posturi; -Consilier gr. IA  în cadrul 
Compartimentului Surse Medicale de 
Radiaț i i  Ionizante ,  Direcț ia 
Autorizare Utilizare Radiații Ioni-
zante –2 posturi; -Consilier debutant  
în cadrul Compartimentului Surse 
Medicale de Radiații Ionizante, 
Direcția Autorizare Utilizare Radiații 
Ionizante –1 post; -Consilier debutant 
în Compartimentului Surse de 
Radiații Ionizante Industriale și alte 
Surse, Direcția Autorizare Utilizare 
Radiații Ionizante –1 post; -Consilier 
debutant în cadrul Compartimentului 
Zona 4 București- Ilfov, Direcția 
Supraveghere Utilizare Radiații Ioni-
zante– 1 post; -Consilier gr. IA  în 
cadrul Compartimentului  Audit 
Intern– 1 post; -Referent  gr. IA  în 
cadrul Compartimentului  Achiziții 
Publice-Administrativ– 1 post. 
Dosarele de concurs se depun până la 
data de 29.01.2016, până la ora 12 la 
sediul din str. Lt. Zalic nr.4, sect. 6, la 
Compartimentul Resurse Umane, 
persoane de contact Ghinea Petruta/ 
C e r n a t  M a g d a l e n a ,  t e l e f o n 
021.316.34.93/ int.131, Înscrierile la 
concurs se fac în perioada 18.01.2016- 
29.01.2015. Rezultatele selecției 
dosarelor de concurs vor fi afișate 
până la data de 03.02.2016, ora 15.00. 
Condiții specifice postului: 1. 
Consilier gr. I  -în cadrul Comparti-
mentului Analize de Securitate 
Nucleară, Direcția Ciclul Combustibi-
lului Nuclear– 1  post:  -Absolvent al 
unei facultăţi cu profil tehnic, prefer-
abil facultatea de energetică (special-
izarea în energetică nucleară 

constituie un avantaj) sau inginerie 
fizică/ automatizări/ electrotehnică/ 
inginerie mecanică/ tehnologia mate-
rialelor (alte cursuri în domeniul 
energeticii nucleare/ securității 
nucleare/ radioprotecției,  constituie 
un avantaj). Studiile trebuie să fie la 
zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și 
masterat într-unul din domeniile 
menționate). -Minim 3 ani activitate 
într-un domeniu conex energeticii 
nucleare (operare, proiectare, cerce-
tare, calcule mecanice și/sau termohi-
draulice sau evaluări de securitate 
nucleară). -Experiența în utilizarea 
unui cod de calcul în domeniile 
proiectare, analize mecanice, termohi-
draulice sau de securitate nucleară 
(deterministe sau probabiliste) consti-
tuie un avantaj. -Cunoștințe avansate 
de limba engleză;  -Pentru toate 
posturile din cadrul Direcției Ciclul 
Combustibilului Nuclear, locul de 
muncă este  la sediul C.N.C.A.N.  din 
București, Str. Lt. Zalic, nr.4, sector 6;  
2. Consilier gr. II -în cadrul Compar-
timentului Analize de Securitate 
Nucleară, Direcția Ciclul Combustibi-
lului Nuclear– 1  post: -Absolvent al 
unei facultăţi cu profil tehnic, prefer-
abil facultatea de energetică (special-
izarea în energetică nucleară 
constituie un avantaj) sau automa-
tizari/ electrotehnică/ inginerie meca-
nică/ tehnologia materialelor (alte 
cursuri în domeniul energeticii 
nucleare/securității nucleare/ radio-
protecției, constituie un avantaj). 
Studiile trebuie să fie la zi, de lungă 
durată (5 ani sau 4 ani și masterat 
inceput sau finalizat într-unul din 
domeniile menționate). -Minim 1 an 
activitate într-un domeniu conex 
energeticii nucleare sau tehnic (elec-
tric, mecanic, IT, inginerie fizică, etc.). 
-Cunoștințe avansate de limba 
engleză; 3. Consilier debutant- în 
cadrul Compartimentului Analize de 
Securitate Nucleară, Direcția Ciclul 
Combustibilului Nuclear –1 post: 
-Absolvent al unei facultăţi cu profil 
tehnic, preferabil facultatea de ener-
getică (specializarea în energetică 
nucleară constituie un avantaj) sau 
automatizari/ electrotehnică/ ingin-
erie fizică cu cunostințe în domeniul 
energeticii nucleare/ securității 
nucleare/ radioprotecției. Studiile 
trebuie să fie la zi, de lungă durată 
(cel puțin patru ani studiu). Efectu-
area studiilor de masterat (finalizate 
sau în curs) într-unul din domeniile 
menționate constituie un avantaj. 
-Vechime: -Nu este necesară/ obliga-
torie. -Cunoștințe avansate de limba 
engleză; 4. Consilier debutant -în 
cadrul Compartimentului Regle-
mentări și Standarde Nucleare, 
Direcția Ciclul Combustibilului 
Nuclear –1  post: -Absolvent al unei 
facultăţi cu profil tehnic, preferabil 

facultatea de energetică (specializarea 
în inginerie nucleară constituie un 
avantaj) sau automatizări/ electroteh-
nică/ inginerie fizică cu cunostințe în 
domeniul energeticii nucleare/ secu-
rității nucleare/ radioprotecției. 
Studiile trebuie să fie la zi, de lungă 
durată (cel puțin patru ani studiu). 
Efectuarea studiilor de masterat 
(finalizate sau în curs) într-unul din 
domeniile menționate, constituie un 
avantaj.-Vechime: Nu este necesară/ 
obligatorie. -Cunoștințe avansate de 
limba engleză; 5. Consilier debutant 
in cadrul Compartimentului Urgențe 
Nucleare și Radiologice, Direcția 
Ciclul Combustibilului Nuclear– 2  
posturi:  -Absolvenți ai unei facultăți 
cu profil tehnic, preferabil facultatea 
de energetică (specializarea în ingin-
erie nucleară, constituie un avantaj) 
sau automatizări/ electrotehnică/ 
inginerie fizică/ ingineria mediului/ 
inginerie mecanică/fizică/ chimie /
matematică. Alte cursuri în domeniul 
energeticii nucleare/ securității  
nucleare/ radioprotecției, constituie 
un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, 
de lungă durată. Efectuarea studiilor 
de masterat (finalizate sau in curs) 
într-unul din domeniile menționate 
constituie un avantaj. -Vechime: Nu 
e s t e  n e c e s a r ă  / o b l i g a t o r i e .  
-Cunoștințe avansate de limba 
engleză;  6. Consilier debutant în 
cadrul Compartimentului Radiopro-
tecție, Deșeuri Radioactive și Trans-
port, Direcția Ciclul Combustibilului 
Nuclear– 1  post:  -Absolvent al unei 
facultăţi cu profil tehnic, preferabil 
facultatea de energetică (specializarea 
în inginerie nucleară constituie un 
avantaj) sau inginerie chimică/ingin-
erie fizică/transport cu cunoștințe în 
domeniul radioprotecției. Studiile 
trebuie să fie la zi, de lungă durată 
(cel puțin patru ani studiu). Efectu-
area studiilor de masterat (finalizate 
sau în curs) într-unul din domeniile 
menționate constituie un avantaj. 
-Vechime: Nu este necesară/ obliga-
torie. -Cunoștințe avansate de limba 
engleză; 7. Consilier gr. IA  în cadrul 
Compartimentului Surse Medicale de 
Radiaț i i  Ionizante ,  Direcț ia 
Autorizare Utilizare Radiații Ioni-
zante– 2 posturi: -pregătire supe-
rioară tehnică sau universitară, studii 
de lungă durată (inginer sau absol-
vent al unei universități, în domeniul 
științelor exacte); -cursuri postuniver-
sitare de specializare în radioprotecție 
și/sau în aplicațiile surselor de radiații 
ionizante; -Vechimea în muncă sau 
specialitatea necesară: minimum 6 
ani; -Cunoștințe  de limba engleză- 
nivel mediu;  -Pentru posturile din 
cadrul Direcției Autorizare Utilizare 
Radiații Ionizante, locul de muncă 
este la sediul C.N.C.A.N.  din 
București, Bd. Libertății, nr.14, sector 

5;  8. Consilier debutant în cadrul 
Compartimentului Surse Medicale de 
Radiaț i i  Ionizante ,  Direcț ia 
Autorizare Utilizare Radiații Ioni-
zante –1 post: -pregătire superioară 
tehnică sau universitară, studii de 
lungă durată (inginer sau absolvent al 
unei universități, în domeniul 
științelor exacte); -cursuri de special-
izare în radioprotecție și/sau în apli-
cațiile surselor de radiații ionizante, 
constituie un avantaj; -Vechimea în 
muncă sau specialitatea necesară: 
N/A; -Cunoștințe  de limba engleză- 
nivel mediu; 9. Consilier debutant în 
cadrul Compartimentului Surse de 
Radiații Ionizante Industriale și alte 
Surse, Direcția Autorizare Utilizare 
Radiații Ionizante–1 post: -pregătire 
superioară tehnică sau universitară, 
studii de lungă durată (inginer sau 
absolvent al unei universități, în 
domeniul științelor exacte); -cursuri 
de specializare în radioprotecție și /
sau în aplicațiile surselor de radiații 
ionizante, cu precădere în domeniul 
industrial, constituie un avantaj; 
-Vechimea în muncă sau specialitatea 
necesară: N/A; -Cunoștințe  de limba 
engleză- nivel mediu;  10. Consilier 
debutant în cadrul Compartimentului 
Zona 4 București- Ilfov, Direcția 
Supraveghere Utilizare Radiații Ioni-
zante– 1 post:  -pregătire superioară 
tehnică sau universitară, studii de 
lungă durată (inginer sau  absolvent 
al unei universități, în domeniul 
științelor exacte); -cursuri de special-
izare în radioprotecție și /sau în apli-
cațiile surselor de radiații ionizante, 
constituie un avantaj; -vechimea în 
muncă sau specialitatea necesară: 
N/A; -permis de conducere categoria 
B; -Cunoștințe  de limba engleză- 
nivel mediu;  11. Consilier gr. IA  în 
cadrul Compartimentului Audit 
Intern– 1 post:  -studii superioare, 
economice de lungă durată; -cursuri 
de perfecţionare şi/sau specializare în 
domeniul financiar– contabil, audit; 
-aviz conform Legii nr. 672/2002– 
art.20– va fi solicitat de instituție 
înainte de data limită de depunere a 
dosarelor (înscrierea la concurs va fi 
condiționată de obținerea avizului 

favorabil de la Secretariatul General 
al Guvernului); -vechimea în muncă 
sau specialitatea necesară: minimum 
6 ani, pe funcţii din domeniul 
economic, audit, control financiar– 
contabil; -activitatea desfăşurată în 
cadrul instituţiilor publice reprezintă 
un avantaj. -permisul de conducere 
categoria B, reprezintă un avantaj; 
-cunostințe avansate de limba 
engleză;  -cunoştinţe temeinice de 
lucru pe tehnica de calcul în utilizarea 
programelor specifice postului; Locul 
de muncă- la sediul C.N.C.A.N.  din 
București, Str. Lt. Zalic, nr.4, sector 6; 
12. Referent gr. IA în cadrul Compar-
timentului Achiziții- Administrativ– 1 
post:  -absolvent de studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; -dovada de 
la ultimul loc de muncă din care se 
reiasă ca nu a produs pagube (cf. art. 
6 din Legea nr. 22/1969, republicată); 
-vechimea în muncă sau specialitatea 
necesară gestiunii: minimum 6 ani în 
specialitate;  -activitatea desfăşurată 
ca șef depozit, magaziner, gestionar, 
în cadrul instituţiilor publice reprez-
intă un avantaj; -cursuri de speciali-
tate, necesare pentru a-si desfăşura 
corespunzător activitatea în cadrul 
postului solicitat (ex. profil economic, 
gestiune); -permisul de conducere 
categoria B, reprezintă un avantaj; 
-cunoştinţe temeinice de lucru pe 
tehnica de calcul în utilizarea 
programelor specifice postului; -Locul 
de muncă- la sediul C.N.C.A.N.  din 
București, Str. Lt. Zalic, nr.4, sector 6;  
Proba scrisă se va desfășura la 
C.N.C.A.N., sediul din Str. Lt. Zalic, 
nr. 4, sect.6, în data de 08.02.2016, ora 
10; Interviul se va desfășura în data 
de 12.02.2016 la sediul din str. Lt. 
Zalic, nr.4, sect. 6, ora 10. Relaţii 
suplimentare se găsesc pe site-ul  
C.N.C.A.N.- www.cncan.ro.

CITAȚII  
l Numitul Alexa Lucian este chemat 
în data de 2 februarie 2016, la 
Judecatoria Iași, sala 3, complet C22 
m, ora 08.30 în calitate de parat în 
dosarul nr 4210/245/2015, având ca 
obiect divorț fără minori, în contra-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Argeș. Nr. 
01/14.01.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
26.01.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de 
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: S.C. Complast Relon S.R.L. – dosar nr. 416/1259/2015; 
S.C. Up Houses Finance S.R.L. – dosar nr. 139/1259/2015; S.C. 
Ko & By Talian Top S.R.L. – dosar nr. 430/1259/2014; S.C. Pro 
System SMS Contra S.R.L. – dosar nr. 437/1259/2015; S.C. N & M 
New Orizont 2004 S.R.L. – dosar nr. 417/1259/2015; S.C. Indo 
Dacia Stil Corporation S.R.L. – dosar nr. 431/1259/2015; S.C. 
Finex Niky S.R.L. – dosar nr. 412/1259/2015; S.C. Astra S.A. – 
dosar nr. 382/1259/2015; S.C. Crisval Electronic Games S.R.L. – 
dosar nr. 443/1259/2015; S.C. Emnit International J.V. S.R.L. – 
dosar nr. 433/1259/2015; S.C. Alex - Razvan Confort S.R.L. - 
dosar nr. 448/1259/2015; S.C. Romel Tex Lory S.R.L. - dosar nr. 
425/1259/2015; S.C. Perpetuum Integral S.R.L. - dosar nr. 
434/1259/2015; S.C. Matrix Corser S.R.L. - dosar nr. 
450/1259/2015; S.C. Fitadem Inter S.R.L. - dosar nr. 
444/1259/2015; S.C. Creative Roof Solution S.R.L. (S.C. Yuli Edy 
& Yulian S.R.L.) - dosar nr. 257/1259/2015; S.C. Cosli Trans 
Intermed S.R.L. - dosar nr. 429/1259/2015; S.C. ASG Car Parts 
S.R.L. - dosar nr. 454/1259/2015; S.C. Euro Servis Tyres S.R.L. - 
dosar nr. 440/1259/2015; S.C. Fero-Art 2005 S.R.L. - dosar nr. 
436/1259/2015; S.C. Florateh Invest 2005 S.R.L. - dosar nr. 
393/1259/2015, S.C. Trustul de Construcții Civile și Industriale 
Argeș S.R.L. - dosar nr. 758/1259/2013, aflate pe rolul 
Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 
16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
27.01.2016, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 
118. Relații suplimentare la tel. 0248.211511, int. 3348, int. 
3345.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală 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 Art Ro & Co Partener – Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Sistem Alarmă Auto Video, 
furnizor SC Quart Security Controls, 1.530 lei; Fierăstrău Machita 
LS1216, furnizor SC Ebac Tehnic SRL, 2.160 lei; Compresor 
Dalgakiran DKC200, furnizor SC Ertagrup Utilaje PVC, 1.030 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima 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, 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 27-01-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 29-01-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, cam. 5. 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 Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, cam. 5, 0248.211511 - 3252.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bușteni. Anunț licitație. S.F.O. Bușteni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea unui imobil - apartament 
situat în Bușteni, str. Fântânii, nr. 42, lot 2, corp B, ap. 1, parter, 
jud. Prahova, total suprafață utilă de 60,07 mp, având număr 
cadastral 22417-C1-U1, la sediul din oraș Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, în data de 27.01.2016, ora 13.00. Imobilul este 
proprietatea minorei Sulea Alexia-Maria, reprezentată prin 
curator desemnat Vasiu Mariana. Prețul de pornire al licitației (a I-
a) este de 224.130 lei, exclusiv TVA. Pentru bunul respectiv s-a 
constituit ipotecă legală în favoarea A.J.F.P. Prahova - S.F.O. 
Bușteni, pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului Birou 
Individual Notarial Vasiu Mariana, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Azuga, str. Victoriei, nr. 48, bl. ANL, parter, jud. Prahova și nu este 
grevat de alte sarcini. Anunțul nr. 921/14.01.2016 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare privind condiții de participare 
și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de contact: Aldea Cristin.
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dictoriu cu reclamanta Alexa Iuliana 
Ramona.

l Lichidatorul  judiciar cheamă pe 
B â r l ă d e a n u  E l e n a ,  d o s a r 
nr.103/114/2015 în instanță,  în data 
de 22.01.2016, ora 11.00.

l Lichidatorul  judiciar cheamă în 
judecată pe Iancu  Miorica și Aktuo 
Mirela Vasilica, dosar 3915/114/2012, 
în data de 01.02.2016, ora 11.00.

l Goman Gabriel este citat în data de 
20.01.2016 la Judecătoria Caransebeş 
în Dosar nr.4016/208/2015 în proces 
cu SC Aquacaraş SA.

l Onescu Filip este citat în data de 
20.01.2016 la Judecătoria Caransebeş 
în Dosar nr.4020/208/2015 în proces 
cu SC Aquacaraş SA.

l Tuca Camelia este citată în data de 
20.01.2016 la Judecătoria Caransebeş 
în Dosar nr.4002/208/2015 în proces 
cu SC Aquacaraş SA.

l Se citează pârâtul Păduraru 
Corneliu pentru data de 25.02.2016, 
în dosar nr. 23169/245/2015 al 
Judecătoriei Iași, sala 6, C02m, ora 
8.30, divorț fără minori, reclamant 
Păduraru Maria. 

l Se citează pârâta Petre (fostă Pop) 
Ana, la Judecătoria Braşov, în data de 
22.01.2016, sala J3, ora 09.00, în 
dosarul nr. 12637/197/2014, în proces 
cu reclamantul Dragomir Ovidiu, 
având ca obiect „acţiune oblică”.

l Numitul Maqlan Yousif Mamood, 
cetăţean saudit, este chemat în jude-

cată la data de 04.02.2016, la 
Judecătoria Piteşti, obiectul proce-
sului fiind ordonanţă preşedinţială, 
Dosar nr. 20256/280/2015, reclamant 
Maqlan Glencora Iustina. 

l Patel B. Rashmi, cu ultimul domi-
ciliu în Regatul Unit al Marii Britanii  
și Irlandei de Nord, 99 Lindenway 
Southgate, London, N 14 4 NG, este 
citat în calitate de pârât în dosarul cu 
numărul 2476/114/2015 al Tribunal-
ului Buzău, având ca obiect retragere 
asociat, cu termen la data de 
04.02.2015, în contradictoriu cu 
Stoian Antoniu Pamfil.

l Se citează Voicu Dan Valentin, la 
data de 3 februarie, ora 8.30, la 
Judecătoria Roşiori de Vede, str. 
Mărăşeşti, nr. 52, în dosarul nr. 
2189/292/2015, în proces de modifi-
care măsuri minori, pretenţii, cu 
Scurtu Fineta.

l Pârâta SC Londvas SRL, cu sediul 
în municipiul Vaslui, str.Cuza Vodă, 
bl.184, sc.A, parter, corp C1, judeţul 
Vaslui, se citează la Tribunalul Vaslui 
în dosarul nr.823/89/2015, având ca 
obiect retragere asociat, pentru 
termenul din 1.02.2016, ora 8.30, 
completul cf 1, reclamant fiind Dumi-
triu Adrian Alberto.

l Numitul Amza Ion, fiul lui Ion și al 
Floricăi, născut în anul 1916, județul 
Dolj, cu ultimul domiciliu necu-
noscut, este citat(chemat) în data de 
24.02.2016, ora 08.00, la Tribunalul 
Dolj, cu sediul în Craiova, strada 
Brestei, nr.12, județul Dolj, Completul 
C5R Secția 1 Civilă, în calitate de 
i n t i m a t / p â r â t  î n  d o s a r u l 

nr.18693/280/2013, pentru cauza 
Declarare Judecătorească a morții, 
apelant /petent fiind Amza Teodor, 
din localitatea Bascov, Argeș.

SOMAȚII  
l Orice persoană interesată poate 
face  opozi ţ ie  în  dosar  c iv i l 
nr.1266/338/2015 al Judecătoriei 
Zărneşti având ca obiect uzucapiune 
formulat de către petent Robu Ioan, 
cu termen de judecată la data de 
15.03.2016, pentru imobilele situate în 
localitatea Fundata înscrise în CF nr. 
102036 a localităţii Fundata cu nr. 
top. 8368- teren fânat de 2.308 mp şi 
CF nr. 102038 a localităţii Fundata cu 
nr. top. 8544, 8545, 8546, 8547, 8566 
teren, curţi, altele, fâneaţă, arabil şi 
păşune de 7.499 mp şi top 8544 casă 
de lemn.

ADUNĂRI GENERALE
l Obștea Moșnenilor Călinești, cu 
sediul în sat Călinești, oraș Brezoi, 
județul Vâlcea convoacă Adunarea 
Generală Ordinară, pentru data de 
31.01.2016, ora 14.00, la sediul obștii, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Dare 
de seamă a activității; 2. Aprobare 
BVC 2016;  3. Discuții.

LICITAȚII  
l Municipiul Baia Mare organizează 
licitație publică cu strigare în data de 
11.02.2016, ora 12.00, pentru conce-
sionarea terenului situat pe str.Aleea 
Nouă, nr.1/A, destinat construirii unui 
spaţiu comercial nivel parter. Licitaţia 
se va desfășura în conformitate cu 
prevederile H.C.L.nr.528/2015 și HCL 

nr.335/2013 la sediul Primăriei Muni-
cipiului Baia Mare -str.Gh.Șincai, 
nr.37. Ridicarea documentației se va 
face de la Direcția Relații Publice 
începând cu data de 19.01.2016, iar 
termenul limită de depunere a 
dosarelor va fi cel mai târziu în data 
de 10.02.2016, ora 12.00. Informaţii 
suplimentare privind modul de 
desfãșurare a procedurilor de licitație 
s e  p o t  o b ț i n e  l a  n u m ă r u l 
0372.624.177, persoană de contact 
-doamna Codruța Lazăr.

l Octavy Forest S.R.L., societate în 
faliment, prin lichidator, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Prahova, scoate la vânzare 
prin licitaţie teren în suprafaţa de 
1.295 m.p. şi  Construcţiile C1 şi C2 
(locuinţa parter + etaj şi garaj), 
situate în Băicoi, Str. Independenţei, 
nr. 354, Judeţul Prahova, la preţul de 
600.000 lei (fără TVA). Licitaţia se va 
ţine în data de 19.01.2016,, ora 15.00, 
la sediul lichidatorului din Ploieşti, iar 
în cazul în care, bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitaţia se va ţine în data 
de 26.01.2016, 02.02.2016, 09.02.2016, 
16.02.2016, 23.02.2016, 01.03.2016, 
08.03.2016, 15.03.2016, 22.03.2016, 
29.03.2016, 05.04.2016, 12.04.2016, 
19.04.2016, 26.04.2016, 10.05.2016, 
17.05.2016, 24.05.2016, 31.05.2016, 
07.06.2016, 14.06.2016, 21.06.2016, 
28.06.2016 la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot obţine 
numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858, www.andreiioan.ro.

l Matizol S.A., societate în faliment, 
prin lichidator Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare: 
maşina ambalat suluri BOAŢO şi 
elemente de automatizare /calcul 
proces, la preţul de 23.016 lei (fără 
TVA) şi sisteme de supraveghere, la 
preţul de 1.900 lei (fără TVA). Lici-
taţia se va ţine în data de 19.01.2016, 
ora 14.00, la sediul lichidatorului, iar  
în cazul în care bunurile nu vor fi 
adjudecate, licitaţia se va ţine în dată 
de 26.01.2016, 02.02.2016, 09.02.2016, 
16.02.2016, 23.02.2016, 01.03.2016, 
08.03.2016, 15.03.2016, 22.03.2016, 
29.03.2016, 05.04.2016, 12.04.2016, 
19.04.2016, 26.04.2016, 10.05.2016, 
17.05.2016, 24.05.2016, 31.05.2016, 
07.06.2016, 14.06.2016, 21.06.2016, 
28.06.2016. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot obţine 
numai de la sediul lichidatorului. 

Telefon/fax: 0244597808; mobil: 
0723357858; www.andreiioan.ro.

l Primăria Comunei Poiana 
Stampei, județul Suceava, CUI 
5021250, cod poştal 727430, ţel/ fax: 
0230/575177, e-mail:  poiana_
stampei@yahoo.com anunță organi-
zarea procedurii de licitaţie publică, 
cu plic sigilat, în vederea închirierii 
suprafeţei de 70 mp, situată în sat 
Dornisoara, comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, pentru amplasarea 
unei staţii fixe de telefonie mobilă. 
Documentaţia de atribuire poate fi 
ridicată de la sediul Primăriei 
comunei Poiana Stampei, începând 
cu data de 18.01.2016, contra sumei 
de 150 lei. Cererea, împreună cu 
documentele de calificare vor fi 
depuse la sediul Primăriei comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava 
până la data de 05.02.2016, ora 10:00. 
Data deschiderii licitaţiei publice este 
05.02.2016, ora 12:00. Solicitări de 
clarificare pot fi depuse până la data 
de 29.01.2015, inclusiv (ora 15:30). 
Prezentul anunţ a fost transmis spre 
publicare în data de 11.01.2016. 

l Anunț  de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comunitare 
de utilități publice- licitație publică 
deschisă. 1.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și de fax, adresa 
de e-mail ale delegatarului: Primăria 
Comunei Bălilești, Județul Argeș, 
CIF: 4122124,telefon 0248/562322, 
fax 0248/562300, e-mail primăria_
bălilești@yahoo.com. 2. Hotărârea 
privind stabilirea modalității de 
gestiune: Hotărârea Consiliului Local 
Bălilești nr.65/30.09.2015, privind 
aprobarea documentației pentru 
delegarea gestiunii serviciului public 
de alimentare cu apă și de canalizare 
al comunei Bălilești. 3. Aria teritorială 
unde urmează a se presta/ furniza 
serviciul/activitatea: Teritoriul admin-
istrativ al comunei Bălilești, Județul 
Argeș. 4. Activitatea /serviciul care 
urmează să fie prestată /prestart /
furnizată/ furnizat detaliat pe activi-
tăți: Delegarea de gestiune a servici-
ului public de alimentare cu apă și de 
canalizare al comunei Bălilești, 
județul Argeș. 5. Durata contractului 
de delegare a gestiunii: 10 ani. 6. 
Denumirea, numărul de telefon și de 
fax, adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita 
documentația de delegare, precum și 
modalitățile de obținere a documen-
tației: Primăria Comunei Bălilești, 
Județul Argeș, CIF 4122124, telefon 

0248/562322, fax 0248/562300, email 
primăria_bălilești@yahoo.com, 
responsabil procedură: d-ra Popa 
Mihaela Daniela. Documentația 
poate fi obținută în una dintre 
următoarele modalități: de la sediul 
primăriei. 7.Dacă este cazul, costul și 
condițiile de plată ăn vederea obțin-
erii documentației de delegare: Docu-
mentația pentru atribuire poate fi 
achiziționată în urma unei solicitări 
scrise. Prețul pentru obținerea docu-
mentației este de 300 lei și se achită la 
casieria primăriei. 8.Termenul limită 
de depunere a ofertelor, data și ora, 
adresa la care se depun /transmit 
o f e r t e l e :  1 5 . 0 2 . 2 0 1 6 ,  o r a 
10.00-Primăria Comunei Bălilești, 
strada Principală, Comuna Bălilești, 
județul Argeș, la Registratură. 9. 
Data, ora și locul deschiderii ofer-
telor:15.02.2016, ora 14.00- la sediul 
Primăriei Comunei Bălilești, strada 
Principală, Județul Argeș. 10. 
Garanțiile solcitate: Garanția de 
participare la licitație este de 2.000 lei 
și se poate constitui prin lichidități 
depuse la casieria instituției. 11. 
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de 
zile calendaristice de la data 
depunerii ofertelor.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei 
intermediare, pentru vânzarea de 
masă lemnoasă pe picior, din 
producţia anului 2016. Organizatorul 
licitaţiei: Direcţia Silvică Harghita, cu 
sediul în Miercurea Ciuc, str.Marton 
Aron, nr.78, Jud.Harghita, nr.telefon 
0266.313.222, fax 0266.312.679. Data 
şi  ora desfăşurări i  l ic itaţiei : 
26 .01 .2016 ora  11 .00 .  Locul 
desfăşurării licitaţiei: sala de  la 
parterul hotelului Salvator- vis-a-vis 
cu Catedrala Franciscană -Şumuleu 
Ciuc din Miercurea Ciuc,  Jud.
Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare. Licitaţia este 
organizată şi se desfăşoară conform 
prevederilor ”Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase din 
fond forestier proprietate publică” 
aprobat prin Hotărârea Guvernului. 
924/2015. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 21.01.2016 între orele 
08.00-13.00. Data şi ora limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 21.01.2016 ora 13.00. Lista 
partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe site-ul 
Regiei Naţionale a Pădurilor 
-Romsilva, www.rosilva.ro. Volumul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13352. Nr. 1486 din 
11.01.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 28. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2016, ora 12.00, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ilicata Prodcom SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Văcărești, str. Principală, nr. 172, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscală 
27806954. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul): Chioșc metalic patiserie construcție provizorie, în suprafață 
estimată de 45 mp, construită din panouri din profile de PVC stejar auriu cu geam termopan și acoperiș 
de izopan, instalație electrică pentru iluminat și prize monofazate (construcție provizorie). Construcția 
prezintă uzuri conformă cu vârsta cronologică. Prețul de evaluare sau de pornire a  licitației, exclusiv 
TVA (Ron): 24406 lei. Total: 24406 lei. Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevate sarcini. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 
9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și 
completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 
numărul de  telefon: 0245.616779, int. 322, persoană de contact: Anghel Mariana. Data afișării: 
15.01.2016.
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total de masă lemnoasă ce se licitează 
pe picior oferit la licitaţie =42151mc. 
din care pe natură de produse: 
produse principale =25917mc. 
Produse secundare =13262mc. 
produse accidentale =2276mc. 
produse de igienă =696mc. şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii:  
răşinoase =31691mc. Fag =8639mc. 
Stejari  =270mc. diverse specii tari 
=1044mc. diverse specii moi =507mc. 
Masa lemnoasă pe picior, oferită spre 
vânzare provine din fond forestier 
proprietate publică a statului, certi-
ficat în sistemul Forest Stewardship 
Council (FSC). Masa lemnoasă pe 
picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei, se poate adjudeca 
prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de reglementările 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data de 
18.01.2016. Alte informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 
Documentele de preselectare 
prevăzute la alin.(3) al art.21 din 
HG.924/2015, se depun la registratura 
Direcţiei Silvice Harghita, sau se pot 
transmite prin poştă. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare, vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei 
-persoană de contact ing.Mihok Ioan, 
telefon 0266.313.222.

l 1.Informaţii generale privind loca-
torul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact:  U.A.T. 
-Comuna Ciprian Porumbescu, str.
Principală, nr.207, cod 727125, 
judeţul Suceava, telefon-fax: 
0230.551.662; e-mail: primariacipri-
anporumbescusv@yahoo.com, 
persoană de contact :  Covrig 
Constantin -secretar. 2.Informaţii 
generale privind obiectul locaţiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează a fi închiriat: 
2.1.Teren păşune, extravilan în supra-
faţă de 226,32ha, aparţinând domeni-
ului privat al comunei Ciprian 
Porumbescu, judeţul Suceava, 
împărţit în 13 loturi, situat în comuna 
Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava 
FN, nr.cadastral 30435, carte funciară 
nr.30435, liber de sarcini, după cum 
urmează: Nr.crt.; Păşune; Suprafaţă 
(HA): 1.; Buhăime; 7,50. 2.; Pârăul 
Guşii; 2,00. 3.; La Căţel; 19,74. 4.; La 
Culuţă; 19,65. 5.; La bordei; 22,91. 6.; 
Cimitirul Cailor; 23,00. 7.; Humăria; 
9,40. 8.; La Tei; 21,77; 9.; Poiana; 
12,50. 10.; Corni; 21,22. 11.; Corni; 
12,37. 12.; Corni; 25,95. 13.; Corni; 
28,31. 2.2.Spaţiu cu destinaţie 
farmacie umană din incinta dispensa-
rului comunal, intravilan în suprafaţă 
de 42 m.p., aparţinând domeniului 
p r i v a t  a l  c o m u n e i  C i p r i a n 
Porumbescu, judeţul Suceava, situate 
în comuna Ciprian Porumbescu, 
judeţul Suceava, str.Principală, 
nr.281, nr.cadastral 1684, carte 

funciară nr.1684, liber de sarcini. 
2.3.Spaţiu auxiliar dispensarului 
comunal, intravilan în suprafaţă de 
9m.p., aparţinând domeniului privat 
al comunei Ciprian Porumbescu, 
judeţul Suceava, situate în comuna 
Ciprian Porumbescu, judeţul 
Suceava, str.Principală, nr.281, nr.
cadastral 1684, carte funciară nr.1684, 
liber de sarcini. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1.Modal-
itatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: punerea 
la dispoziţia persoanei interesate care 
a înaintat o solicitare în acest sens a 
unui exemplar din documentaţia de 
atribuire, pe suport hârtie. 3.2.Denu-
mirea şi adresa serviciului din cadrul 
locatorului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: sediul Primăriei comunei 
Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava 
-secretarul instituţiei. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: documentaţia de 
atribuire costă 100Lei, iar suma se 
achită la casieria unităţii. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
02.02.2016, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun la 
sediul Primăriei comunei Ciprian 
Porumbescu, judeţul Suceava, str.
Principală, nr.207. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 03.02.2016, ora 
9.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: U.A.T.Comuna Ciprian 
Porumbescu, str.Principală, nr.207, 
cod 727125, judeţul Suceava. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare 
ofertă trebuie  depusă în 3 exemplare. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa de deschidere a ofertelor: 
03.02.2016, ora 10.00, U.A.T.Comuna 
Ciprian Porumbescu, str.Principală, 
nr.207, cod 727125, judeţul Suceava. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute: Tribunalul Suceava, 
Str.Ştefan cel Mare, nr.62, Suceava, 
cod poştal 720062, Telefon: Centrală 
0230.214.948, 0230.523.290, E-mail: 
mihaelaungureanu@just.ro, nicole-
tazettel@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
11.01.2016.

l Debitorul SC Vinalcool Bucuresti 
SA societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: -Proprietate 
imobiliară situată în București, Str. 
Petru Rareș nr. 15, sector 1, compusă 
din teren în suprafață de 3.081,57 mp 
și construcții cu suprafața construită 
totală de 2.015,44 mp. Prețul de 
pornire al licitației pentru propri-
etatea imobiliară este de 1.887.177,65 
euro. Prețul Caietului de sarcini este 
de 5.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
ședință de licitație a fost fixată la data 
de 02.02.2016, ora 15.00 iar dacă 

proprietatea imobiliară nu se adju-
decă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații au fost fixate în 
data de 09.02.2016, 16.02.2016 și 
23.02.2016, la același preț de pornire. 
Participarea la licitație este con- 
diționată de: -consemnarea în contul 
nr. RO81BFER140000010831RO01 
deschis la Banca Comercială Fero-
viară Agenția Popa Tatu, cel târziu cu 
o zi înainte de data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al lici-
tației; -achiziționarea cel târziu cu o zi 
înainte de data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație a Caietului de 
sarcini. Toate ședințele de licitații se 
vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr. 
71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Dinu, Urse și Asociații SPRL, în 
calitate de lichidator judiciar, scoate 
la vânzare: -Autoutilitară BB Furgon 
marca Dacia Logan, an fabricație 
2008. Prețul de pornire al licitației 
este de 2.430 euro, exclusiv TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei, exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr. 
RO11BREL0002001080710100 
deschis la Libra Internet Bank, a 
garanției de 10% din prețul de pornire 
al licitației; -achiziționarea până la 
data și ora stabilită pentru licitație a 
Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat  cu OP în  contul  nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidator-
ului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Documenția de participare la licitație 
se va depune în original la sediul 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1, până la data și ora stabilită 
pentru ședința de licitație. Prima 
ședință de licitație a fost fixată la data 
de 22.01.2016, ora 14.30 iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitație 
au fost fixate în data de 29.01.2016, 
05.02.2016, 12.02.2016 și 19.02.2016, 
ora 14.30. Toate ședințele de licitație 
se vor desfășura la sediul lichidator-
ului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Debitorul Gulliver SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: bunuri imobile: 
-Teren 3.470 mp, situat în extra-
vilanul orașului Breaza, punct 
Ograda, tarlaua 20, parcela 1739, 

Județul Prahova, prețul de evaluare 
fiind de 15.615 Euro; -Teren 10.600 
mp situat în extravilanul orașului 
Breaza, punct. Irimesti -Ograda, 
tarlaua 20, parcela 1739, Județul 
Prahova, prețul de evaluare fiind de 
45.580 Euro; -Teren 11.602 mp în 
acte, 11.601 mp măsurați, situat în 
extravilanul orașului Breaza, punct. 
Ograda, tarlaua 20, parcela F 1707, 
Județul Prahova, prețul de evaluare 
fiind de 49.884 Euro; -Spațiu Comer-
cial situat în Șoseaua Alexandriei nr. 
11, bl. C11, sc. D+E, parter, Sector 5, 
București, prețul de evaluare fiind de 
281.190 Euro. Participanții la licitație 
vor trebui să achiziționeze până la 
data și ora licitației Caietul de Sarcini 
ce cuprinde Regulamentul de vânzare 
unde se regăsește lista cu bunurile 
scoase la licitație. Prețul caietelor de 
sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA, 
pentru fiecare dintre cele trei terenuri 
situate în orașul Breaza și 4.000 lei 
exclusiv TVA pentru spațiul comer-
cial situat în București. Contra-
valoarea caietelor de sarcini se va 
achita prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726, 
deschis la ING Bank sucursala Doro-
banți, pe seama lichidatorului  judi-
ciar Dinu Urse și Asociații SPRL sau 
în numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzești nr. 
71, et. 2, cam. 203, sector 1. Partici-
parea la licitație este condiționată de 
consemnarea în contul nr. RO24UG-
BI0000792003436RON, deschis la 
Garanti Bank, cel târziu până la data 
și ora ședinței de licitație, a garanției 
de 10% din prețul de pornire al lici-
tației pentru fiecare bun pentru care 
se licitează. Licitațiile vor fi 
desfășurate conform Regulamentului 
de Vânzare aprobat de creditori, pe 
trei faze: Faza I -5 licitații publice cu 
strigare, având ca preț de pornire 
100% din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, în datele de 
18.01.2016, 20.01.2016, 21.01.2016, 
25.01.2016 și 27.01.2016 de la ora 
15.00; Faza II -5 licitații publice cu 
strigare, având ca preț de pornire 
90% din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, în datele de 
28.01.2016, 01.02.2016, 03.02.2016, 
04.02.2016 și 08.02.2016 de la ora 
15.00; Faza III -5 licitații publice cu 
strigare, având ca preț de pornire 
80% din valoarea stabilită prin 
Raportul de Evaluare, în datele de 
10.02.2016, 11.02.2016, 15.02.2016, 
17.02.2016 și 18.02.2016 de la ora 
15.00. BUNURI MOBILE: -Autove-
hicul Daewoo Matiz și Autoutilitară 
marca Dacia; -alte mijloace fixe (lista 

completă a acestora poate fi consul-
tată la sediul lichidatorului judiciar); 
Pentru mai multe informații referi-
toare la bunurile mobile, se poate 
contacta lichidatorul judiciar, la nr. de 
telefon din antet, la adresa de e-mail 
dinu.urse@gmail.com sau la sediul 
social al acestuia, de asemenea 
menționat în antet. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul 
lichidatorului judiciar din București, 
Str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1, București. Pentru relații 
supl imentare  sunaț i  la  te l . : 
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com. 

l Consiliul Local Breaza orga-
nizeaza: I. Inscrierea a 2(doua) 
suprafete de teren de 2.035 mp si 
2.965 mp situate in orasul Breaza, pct 
„Podul Corbului” – DN 1, pentru 
amenajare organizare de santier. Pret 
pornire 0,073 lei/mp/luna. Durata 3 
ani.  Termen depunere documente 
prevazute in Caietul de Sarcini: 
04.02.2016, ora 10:00. Desfasurarea 
licitatiei: 04.02.2016, ora 10:30. 
Caietul de sarcini = 25 lei. Taxa de 
participare = 50 lei. Garantia de 
participare = 500 lei. Temei legal 
HCL nr. 124/25.09.2015. II. Inchir-
ierea unei suprafete de teren de 80 
mp situat in str. Grivitei pentru activ-
itati sportive si recreative. Pret 
pornire 0,073 lei/mp/luna. Durata 3 
ani. Termen depunere documente 
prevazute in Caietul de Sarcini: 
04.02.2016, ora 10:00. Desfasurarea 
licitatiei: 04.02.2016, ora 11:00. 
Caietul de sarcini = 25 lei. Taxa de 
participare = 50 lei. Garantia de 
participare = 500 lei. Temei legal 
HCL nr. 130/06.10.2015. Conditiile de 
participare pentru punctul I si II se 
regaresc in Caietul de Sarcini care se 

poate procura de la sediul Primariei 
Breaza. 

PIERDERI  
l Declar pierdută legitimaţie student 
pe numele Anghel Florin emisă de 
Facultatea Universitatea Politehnică 
Bucureşti.

l Pierdut autorizaţie taxi nr. 127, 
emisă de Primăria Oraş Popeşti Leor-
deni valabilă de la 14.12.2012 până la 
30.05.2017, pe numele „S.C. Mille-
nium Strategy Consulting S.R.L. O 
declar nulă.

l Societatea Casa de Angus Unica 
SRL cu sediul in sat Nadaselu, Com. 
Garbau, nr.180, judetul Cluj, 
RO31453028, J12/1064/2013, pierdut 
Registrul Unic de Control.

l Am pierdut carnet student Facul-
tatea Creştină Dimitrie Cantemir 
Relaţii Economice Internaţionale 
anul II grupa III, pe numele Crăciun 
Diana.

l Inglesina Baby RO SRL avand Cui 
24205917 declara pierdut si nul 
c e r t i f i c a t u l  c o n s t a t a t o r  n r 
85833/03.11.2008 emis de ORC Cluj 
pt activitati la terti.

l S.C. Prompt Auto Rent S.R.L., cu 
sediul în Str. Srg. Gheorghe Latea 
nr.3, Sector 6, Bucureşti, având C.U.I. 
2 2 2 6 3 8 8 1 ,  n r.  R e g .  C o m . 
J40/15490/2007, declar pierdute 
actele societăţii (certificat de înregis-
trare, certificat constatator care atestă 
înregistrarea declaraţiilor pe propria 
răspundere privind autorizarea 
funcţionării, act constitutiv). Le 
declar nule.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 116. Nr. 529 din 13.01.2016. Anunțul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Ianuarie, Ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, orele 
12.00, anul 2016, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin 
licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Comsim-
Impex S.R.L., cu domiciliul fiscal în jud. Dâmbovița, ors. Pucioasa , Pța. Centrală, cod de identificare 
fiscală 940775: Denumirea bunului mobil descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate - buc., Prețul de pornire al licitației, 
exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1. Cuptor modular ciclotermic cu tunel Synthesis, 
mod. 10/75, 1 buc., 24941 lei, 4988 lei; 2. Cuptor modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/65, 
1 buc., 23438 lei, 4688 lei; 3. Cuptor modular ciclotermic cu tunel Synthesis, mod. 10/75, 1 buc., 
25803 lei, 5161 lei; 4. Malaxor cu braț spiral model SL 50 2V cu două motoare, 1 buc., 9249 lei, 1850 
lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt 
cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0245.760698. Data afișării: 15.01.2016.


