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OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 
a n i ,  z o n a  M i l i t a r i ,  B u c u r e ş t i .  Te l . 
0747.974.894.

 Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-re-
cepţioner, animator (fire sociabilă şi sportivă), 
şef de sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: 
electrician, muncitor întretinere, zugrav. 
0722.268.866.

În conformitate cu prevederile art. 43 din 
H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  
nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de 27 
iulie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice 
temporar vacantă de: -expert, clasa I, grad 
profesional asistent– Direcţia Economică şi 
Resurse Umane– Serviciul Asigurarea Capaci-
tăţii Administrative. Condiţii necesare 
ocupării postului: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă, vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 8 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul 
ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 43 din 
H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  nr. 
15-17, sectorul 1, organizează în data de 27 
iulie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice 
temporar vacantă de: -consilier, clasa I, grad 
profesional principal– Direcţia Generală 
Programe Competitivitate- Direcţia Manage-
ment Financiar– Compartimentul Verificare 
Achiziţii Publice. Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă, vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Condiţiile de participare şi de 
desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 8 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul 
ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 3 din 
O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 
15-17, sectorul 1, organizează în data de 27 
iulie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice 
vacantă de: -Consilier juridic, clasa I, grad 
profesional superior– Direcţia Juridică, Solu-
ţionare Contestaţii, Politici Publice şi Relaţia 
cu Parlamentul. Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă în domeniul studii de drept, vechime 
în specialitatea studiilor minim 9 ani. Condi-
ţiile de participare şi de desfăşurare a concur-
sului, bibliografia şi alte informaţii necesare 
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul 
www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se 
depun în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul ministerului.

În conformitate cu prevederile art. 43 din 
H.G. nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor 
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache  nr. 
15-17, sectorul 1, organizează în data de 27 
iulie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice 
temporar vacantă de: -expert, clasa I, grad 
profesional asistent– Direcţia Economică şi 
Resurse Umane– Serviciul Asigurarea Capaci-
tăţii Administrative. Condiţii necesare 
ocupării postului: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă sau studii universitare absolvite cu 
diplomă, vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an. Condiţiile de participare şi de 

desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte 
informaţii necesare sunt afişate la sediul insti-
tuţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele 
de concurs se depun în termen de 8 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul 
ministerului.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramures cu sediul în baia Mare, str. 
Hortensiei, nr. 1A, scoate la concurs, în zilele 
de 17.08.2015 (proba scrisă) şi 19.08.2015 
(interviul), la sediul agenţiei următorul post  
vacant: Inspector clasa I, grad profesional 
debutant  – Punct de lucru Viseul de Sus. 
Condiţii specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul juridic sau economic; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, apti-
tudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capa-
citate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate. Programul concursului: 
17.08.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 
19.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– 
a, la sediul AJOFM Maramureş.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa, str.
Traian Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în 
zilele de 18.08.2015 (proba scrisă) şi 20.08.2015 
(interviul), la sediul agenţiei următorul post  
vacant: Consilier clasa I, grad profesional 
superior  – Compartiment Monitorizare 
Proiecte Finantate din FSE, Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Internet; Abili-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal: 
19935. Dosar de executare - nr. 10. P.V. sechestru nr. 23462/28.05.2010. Licitația a-II-a. Data publicării: 15.07.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28 iulie 
2015, orele 11.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans S.A., 
CUI 935256, cu domiciliul fiscal în localitatea Găești str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, Jud. Dâmbovița: - proprietatea evaluată “fosta 
coloana auto”, teren intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp cu nr. cadastral 1504, cu deschidere la stradă, lungime 
116,5 ml, lățime 48,00 ml, este situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10 județul Dâmbovița, raport de evaluare nr. 
43341/31.03.2015. Valoarea de vânzare stabilită de evaluator este de 147.022 lei (cu TVA inclus), echivalent 33.380 euro. 
Licitația va fi organizată la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești str. Cuza Vodă Bl. 30, Parter, județul Dâmbovița. Regimul 
juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certificat de atestare a dreptului de proprietate 
seria MO9 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza legii 15/1990 si a HG. 884/1991, înscris la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1504. Alte detalii tehnice și de informare în Raportul de Evaluare nr. 
43341/31.03.2015 care poate fi consultat la sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a doua licitație este de 110.267 lei (cu 
TVA inclus), echivalent 25.035 euro și reprezintă prețul de evaluare, diminuat cu 25%. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal este de 24%. Terenul 
intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp se vinde cu TVA potrivit art. 141, alin. 2, litera f punctul 1, ”prin excepție, 
scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi de părți de construcții noi sau de terenuri construibile, teren construibil 
reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare.” Debitorul este 
înregistrat în scopuri de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați pentru cumpărarea 
bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare 
(depusă direct sau prin poștă cu confirmare de primire); - dovada plății taxei de participare, sau scrisoare de garanție bancară, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada, emisă 
de organele fiscale, (și ANAF) că nu au debite restante neachitate; - împuternicire (în cazul când ofertantul este reprezentat de 
altă persoană). Pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 
Registrul Comerțului. Pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română. Pentru persoane fizice 
române, copie de pe actul de identitate. Pentru persoane fizice străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire al licitației a doua, 
este prețul de evaluare diminuat cu 25%. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este 
superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât 
prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă 
acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de participare, reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se 
plătește în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la A.J.F.P. Dâmbovița din localitatea Târgoviște. În termen de 5 zile de la 
data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au depus 
oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare 
nu se restituie ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum și 
adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul organului de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare 
silită. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Dâmbovița -S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 23462/28.05.2010.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar de executare nr. 10269. Nr. 
89157/10.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
iulie ziua 27. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27, luna iulie, anul 2015, ora 10.00, în 
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, bl. -, sc. -, et. -, se vor vinde 
prin licitație publică (licitația 3), următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Valeriana Med SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. B-
dul. Independenței nr. -, bl. -, sc. -, et. -, cod de identificare fiscală 27297788. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), UM, Cantitatea, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabilă *): 
Ecograf GE Voluson 3D/4D 730 Expert Bt'08, Buc. 1, 77200 lei, 24%; Sistem 
endoscopic Olympus Exera CV 140, Buc. 1, 59650 lei, 24%. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% neimpozabilă în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, 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, 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. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, 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 
0245.616779, int. 341, persoană de contact Paraschiv Razvan, camera 18. Data 
afișării: 15.07.2015.
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tăţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă 
în echipă, efort intelectual, seriozitate. 
Programul concursului: 18.08.2015 – ora 09:00 
– proba scrisă; 20.08.2015 – ora 12:00 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Caras-Severin.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa, 
str.Traian Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în 
zi lele de 17.08.2015 (proba scrisă) şi 
19.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei 
următorul post vacant: Consilier clasa I, grad 
profesional superior  – Compartiment 
Centrul de Formare Profesională, Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice : minim  
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, 
Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, cali-
tăţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă,  efort  intelectual ,  seriozitate. 
Programul concursului: 17.08.2015 – ora 900 
– proba scrisă; 19.08.2015 – ora 1200 – inter-
viul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Caras-Severin.

Primăria comunei Salatrucel organizează în 
perioada 24.08.2015-26.08.2015 la sediul 
Primăriei comunei Salatrucel concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacanţe Guard 
(femeie de serviciu), în cadrul ,,Compartimen-
tului Administrativ”, pe durata nedetermi-
nată cu contract individual de muncă, normă 
întreagă, post unic, din aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei Salatrucel. 
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Salatrucel, judeţul Vâlcea, în zilele de 
24.08.2015, ora 10,00-proba scrisă şi în data 
de 26.08.2015, ora12,00 interviul. Dosarul de 
înscriere va conţine actele prevăzute în H.G. 
nr. 286/2011,art.6, iar condiţiile generale de 
participare la concurs, ce sunt cele prevăzute 
la art.3 din acelaşi act normativ. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -domiciliul 
stabil în comuna Salatrucel, sat Salatrucel; 
-studii: minim 10 clase + şcoală profesională/ 
studii medii; -vechime în muncă: minim 3 ani. 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune 
până în data de 24.07.2015, ora 16.00, la 
secretariatul Primăria comunei Salatrucel. 
Condiţiile de participare la concurs şi bilio-
grafia sunt afişate la sediul Primăriei comunei 
Salatrucel şi pe site-ul instituţiei, la adresa 
www.primariasalatrucel.ro. Relaţii suplimen-
t a r e  l a  s e d i u l  i n s t i t u ţ i e i ,  t e l e f o n 
0250/750.031sau 0350/417889.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
Universitate, apartament 50 mp, semideco-
mandat, 2/8, Km.0, posibil spatii birouri 
firma. 0754.849.562.

VÂNZĂRI DIVERSE
Tracii erau viteji, cunoşteau 
principalele constelaţii, au 
creat o civilizaţie superioară 
şi se credeau nemuritori. 
Vechimea lor de 4-5 mii 
ani,  demonstrată prin 
vârsta tezaurelor şi al 
comorilor ceramicii cucu-
teniene, este susţinută de 
rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice 
istorice din România şi Europa. 0761.674.276.

CITAȚII
ABD Denstef Cons SRL, cu ultimul sediu în 
Râmnicu Sărat, Str. Unirii, nr. 4, Camera nr. 
2, Judeţul Buzău, este citată la Judecă-
toria  Râmnicu Sărat, Complet C1, pe 
01.09.2015, ora 09.00, în calitate de intimat, în 
dosarul nr.1424/287/2015, în proces cu recla-
manta Telekom Romania Comunications 
S.A., având ca obiect cerere în anulare.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcţia Gene-
rală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Botoşani. Citaţie, SC Luxus Mobile SRL, cu 
sediul în loc. Hârlău, str. Păstorel Teodoreanu 
nr. 14, jud. Iaşi, este chemată la Tribunalul 
Iaşi, în ziua 16.09.2015, ora 9.00, în calitate de 
debitor în dosarul nr. 10185/99/2014 – proce-
dura insolvenței, în proces cu Direcţia Gene-
rală Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Botoşani, str. Piața Revoluției nr. 5, în calitate 
de creditor pentru Legea nr. 85/2006.

DIVERSE
Judecătoria Iaşi. Secţia civilă. Dosar nr. 
42034/245/2014. somaţie privind uzucapiunea 
art. 1051 alin. 2NCPC. În baza încheierii de 
şedinţă din data de 15.06.2015 pronunţată de 
Judecătoria Iaşi în dosarul nr. 42034/245/2014, 
prin prezenta vă informăm că, prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub 
acest număr, reclamanta Obreja Manuela, 
domiciliată în Iaşi, str. Lt. Ionescu nr. 9, 
judeţul Iaşi, a solicitat să se constate prin 
hotărâre judecătorească că au dob~ndit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului teren situat în Iaşi, str. Lt. Ionescu 
nr. 9A, jud. Iaşi. Terenul nu este intabulat în 
cartea funciară şi nu are număr cadastral 
alocat. Orice persoană interesată este somată 
că în termen de 6 luni de la afişarea prezentei 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-II-a. Anul 2015 luna Iulie ziua 30. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna Iulie, anul 2015, ora 
12.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, 
șos. Portului nr. 1, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1). Autoturism Opel Zafira – număr de înmatriculare GR-04-NDC, 
nr. identificare – W0L0AHM756G122647, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricație - 2006, culoare gri, dotări suplimentare - 
ABS, ESP, airbag-uri, CD - player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare, caroseria în stare 
satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, parbrizul prezintă o mică lovitură, stopul dreapta este 
spart, oglinda stânga este din suport plastic spart, grad de expolatare mare ~ 38700 km/an, starea generală a autoturismului – în 
stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună, 12.853 lei, 3.085 lei; 2). Autoturism Opel Zafira – număr de înmatriculare 
GR-04-GVN, nr. identificare – W0L0AHM756G122043, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricație - 2006, culoare gri, dotări 
suplimentare - ABS, ESP, airbag-uri, CD-player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare, 
caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, stopul dreapta este spart, grad de 
expolatare mare ~ 37900 km/an, starea generală a autoturismului – în stare de funcîionare, starea generală de întreținere – bună, 
12.930 lei, 3.103 lei; 3). Autorurism Volkswagen Passat - număr de înmatriculare GR-78-CAX, nr. identificare – 
WVWZZZ3CZ6E130100, nr. omologare – AA11131H11UC5E4, an fabricație - 2006, culoare negru, dotări suplimentare - ABS, ESP, 
airbag-uri, CD-player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare, caroseria în stare bună, parbrizul 
prezintă crăpături, grad de expolatare mediu, starea generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de 
întreținere – bună, 26.553 lei, 6.373 lei; 4). Remorcă Rema 02 - număr de înmatriculare – GR-04-KFY, serie șasiu - 
R0GRCCF3790001, an fabricație - 2012, culoare - gri, masa maximă autorizată – 1350 Kg, masa vehicul – 215 Kg, remorca este în 
stare de exploatare, toate sistemele - rulare, frânare, electric, sunt în stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună, 
3.310 lei, 794 lei. Total: 55.646 lei, 13.355 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. 
(1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(documentul fi ind întocmit astfel:  beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal  beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”, (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București nr. 12, județul Giurgiu, 
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 
312, persoană de contact: Obreascu Elena. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București nr. 12, organizează în data de 
23.07.2015, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Nr. lot, Denumire 
produs, Dimensiuni, UM, Cantitate: Lotul 1, Sârmă fier beton SAE1008, 8 mm 
diametru, kg - 3110; Lotul 2, Sârmă fier beton SAE1008, 10 mm diametru, kg - 2800; 
Lotul 3, Bare fier beton Gr460B, 8 mm diametru, kg - 4070; Lotul 4, Bare fier beton 
Gr460B, 10 mm diametru, kg - 5915; Lotul 5, Bare fier beton Gr460B, 12 mm 
diametru, kg - 1775; Lotul 6, Bare fier beton Gr460B, 18 mm diametru, kg - 4010. 
Total: 21680 kg. La prețul de 1,70 lei/kg (prețul include TVA). Licitația se organizează 
pentru fiecare lot în parte, licitându-se întreagă cantitate din lotul respectiv. 
Participanții la licitație vor prezenta până la data de 23.07.2015, orele 12:00, 
următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - dovada plății taxei de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, pentru lotul licitat; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de 
naționalitate română copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română și legalizat; - dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații 
fiscale restante, respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală 
teritorială și certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală (în 
original). Pasul de licitație este de 0,05 lei/kg. Garanția de participare la licitație se va 
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu, RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu, cod de identificare fiscală 4286895. Bunurile pot fi 
vizionate zilnic la sediul SC Tec SRL (în calitate de depozitar), șos. Prieteniei, Giurgiu. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice a Județului Giurgiu – Compartimentul Valorificări Bunuri, aflat la parterul 
sediului, telefon 0246.216705 – interior 138.
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somaţii să formuleze opoziţie, după care se va 
trece la judecarea cererii.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria 
caută colaboratori, firme transport autorizate, 
PFA cu sprinter, dube, autoutilitară prelată 
3.5t, sarcină utilă de la 1.000kg, capacitate de 
la 4 europaleţi, pentru transport marfă în UE. 
Obligatoriu şoferul să cunoască limba engleză 
sau germană, nivel conversaţional.  Tel: 
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de, 
www.exs.de.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de administraţie al ANA 
IMEP S.A., cu sediul în Piteşti, şos. Bucureşti, 
nr. 112, număr de ordine în Registrul Comer-
ţului J03/30/1991, cod unic de înregistrare RO 
128396,  convoacă adunările generale –ordi-
nară şi extraordinară– ale acţionarilor, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscrişi 
în Registrul consolidat al acţionarilor la data 
de referinţă de 15.08.2015, astfel: I. În data de 
26.08.2015, orele 11.00, adunarea generală 
ordinară a acţionarilor  cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
consolidate pentru exerciţiul financiar 2014. 2. 
Diverse. 2.1. Desemnarea domnului Bădescu 
Gheorghe ca reprezentant al acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor şi înregis-
trarea lor la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Argeş. II. În data de 
26.08.2015, orele 11.30, adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor cu următoarea 
ordine de zi: 1. Actualizarea actului consti-
tutiv al Societăţii; 2. Desemnarea reprezentan-
tului  acţionari lor pentru perfectarea 
documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Argeş. Dacă adunările programate la data de 
26.08.2015 nu îndeplinesc condiţiile de validi-
tate, acestea vor avea loc la data de 27.08.2015  
la aceleaşi ore, cu aceeaşi ordine de zi, în 
acelaşi loc. Informaţii suplimentare la sediul 
societăţii comerciale, tel. 0248/20.11.66, între 
orele 9.00-15.00. Consiliul de administraţie, 
Preşedinte Diego Fernando Prada Herrera.

LICITAȚII
Primăria oraşului Tg. Frumos cu sediul în 
oraş Tg frumos, strada Cuza-Vodă nr. 67, CIF- 
4541068, telefon 0232/710330, 0232-710.906, 
e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, 
scoate la licitaţie publică, pentru vânzare, 
terenul în suprafaţă de 85,00 mp situate în 
strada Petru Rareş, zona bl. VI-E2, înscris în 
cartea funciară numeral 1947, cu număr 
cadastral – 1214, aflat în proprietatea private 
a oraşului Tg Frumos. Documentaţia privind 
atribuirea poate fi procurată contra cost 
(contravaloare caiet de sarcini – 50,00 lei), 
începând cu data de 14.07.2015 de la Serviciul 
Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea 
teritoriul şi Protecţia Mediului din cadrul 
Primăriei oraşului Tg. Frumos. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 65,88 lei/mp. 
Garanţia de participare în cuantum – 1120,00 
lei. Data limită pentru clarificări este 
13.08.2015, ora 12:00. Data limită de depunere 
a ofertelor privind participarea la licitaţie este 
14.08.2015, ora 11:00 la secretariatul primăriei 
oraş Tg Frumos. Ofertele se vor depune în 
două exemplare (un exemplar original şi una 
copie). Licitaţia va avea loc în data de 
17.08.2015, ora 11:00, în Sala Mare a Primă-
riei oraşului Tg-Frumos. Soluţionarea litigiilor 
apărute în cadrul procedurii este de compe-
tenţă instanţei de contencios administrative şi 
fiscal al tribunalului Iaşi, Str. Anastasie Panu 
nr. 25, în teremen de 3 zile de la dată stabilirii 

câştigătorului licitaţiei. Anunţ privind licitaţia 
publică a fost transmis în data de 13.07.2015, 
în vederea publicării.

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Primăria 
Comunei Hilişeu Horia, Principală, Hilişeu 
Horia, judeţul Botoşani, telefon 0231.621.052, 
fax   0231.621.152, email primariahiliseu@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionarea unui spaţiu cu o 
suprafaţă utilă de 63 m.p. din cadrul Dispen-
sarului uman, din satul Hilişeu Horia, comuna 
Hilişeu Horia, jud. Botoşani, în vederea înfiin-
ţării unei farmacii. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Criteriul de atri-
buire: nivelul cel mai mare al redevenţei. 
Documentele solicitate: fişă informaţii gene-
rale, declaraţie privind calitatea de partici-
pant, dovada achitării documentaţiei de 
atribuire şi a taxei de participare, CUI, Certi-
ficat constatator, Certificat de atestare fiscală, 
buget local şi bugetul de stat, declaraţie că nu 
se află în reorganizare sau faliment, Formular 
ofertă financiară. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Sediul Primăriei comunei 
Hilişeu Horia. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratură. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/ 2006: Documentaţia se 
obţine după achitarea unei taxe de 50 lei. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
30.07.2015, până la ora 10.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Oferta se va depune în plic 
închis, sigilat şi ştampilat, un exemplar 
original şi un exemplar în copie. 4.1. Data 

limită de depunere a ofertelor: 05.08.2015, 
până la ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Sat Hilişeu Horia, comuna 
Hilişeu Horia, judeţul Botoşani. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Un exemplar original şi unul în copie. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2015, 
ora 12.00 la Primăria Comunei Hilişeu Horia, 
judeţul Botoşani. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/ sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Botoşani, str. Maxim 
Gorki, nr. 8, 0231.511.739; 0231.531.832. 7. 
Data  transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
14.07.2015.

PIERDERI
Pierdut certificate de pregătire profesională 
conducător auto, nr. 0206482000 şi certificate 
ADR, pe numele Apostol Valentin. Se declară 
nule.

S.C. 2NA Farm S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
str. Complex Agroindustrial Unirea, nr. 2, 
Sector 3, J40/1333/2002, C.U.I. RO 7041415, 
declar pierdută Autorizaţia de funcţionare cu 
nr. 9013/AV85 din data de 06.10.2009 emisă de 
Ministerul Sănătăţii.

SC DA & PA SRL, Piatra Neamţ, cu sediul în 
Piatră Neamţ, str. Izvor, nr 1, judeţul Neamţ, 
CUI 22507463, J 27/1303/2007 declarăm 
p i e r d u t  c e r i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.14959/21.07.2014 emis de ORC Neamţ. Îl 
declar nul.

COMEMORĂRI
Veşnică aducere aminte şi lacrimi de recunoş-
tinţă pentru bunul meu soţ CROITORU 
HORIA MAXIM om de mare omenie, la 18 
ani de la plecarea dintre noi. Familia.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. 5670. Nr. 88440 din 08.07.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna iulie ziua 28. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
28.07.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se 

 vor vinde prin licitație publică (licitația a IV-a) următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului S.C. Platinum Travells S.R.L. cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, str. Mircea cel Bătrân, nr. 6A, bl. F1, et. P, județ Dâmbovița, 
cod de identificare fiscală 21888122. Denumirea bunului mobil, descriere sumară 
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoturism Alfa Romeo 156, an fabricație 2001, sarcină max. utilă 520 kg, dim. 
4430/ 1745/ 1420, cilindree 1970 cmc, putere 114 kw/ 8400 rot/ min, carburant 
benzină, viteză maximă 216 km/ h, culoare albastru, bara spate usor înfundată. 
Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare  sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 
4708 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA (Ron): 4708 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 
24%. Total: 4708 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 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, 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. 172 și 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
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 0245.616779, interior 341, 
persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data afișării: 15.07.2015.

publicitate




