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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 (Licitația III-a). Anul 2015 
luna Septemrie ziua 28. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna Septembrie, orele 
10.00, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Panfilo SRL, 
cu domiciliul fiscal în localitatea Vedea, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 
18228940: a) locuință + anexă + teren (850 mp), situat în localitatea Vedea, județul 
Giurgiu, preț de pornire al licitației 12.900 lei (exclusiv TVA *); b) teren intravilan 
arabil (2.152 mp) situat în localitatea Vedea, județul Giurgiu, preț de pornire al 
licitației 5.950 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 
24%. Bunurile imobile mai sus menționate Nu sunt grevate 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 l ic itaț iei  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. 172 și art. 
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 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 
0246.212.830, interior 415.

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 359/2015. Nr. 14154/11.09.2015. Anunț privind vânzare 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 25.09.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin 
Aurelian, cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod fiscal, în 
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - Construcție casă de locuit în suprafață de 173 mp și teren 
intravilan curți în suprafață de 939 mp fără nr. cadastral și fără CF, situat în comuna 
Model, str. Movilița nr. 5 – valoare – 183.924 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu 
se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele 
fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare vă fi afișată în data de 14.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

OFERTE SERVICIU
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, 
Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul 
său, în data de 15 octombrie 2015, ora 10,00 probă 
suplimentară (practică) eliminatorie în testarea 
cunoştinţelor de limba engleză şi în data de 16 
octombrie 2015, ora 11,00 (proba scrisă), concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
vacantă de expert clasa I gradul profesional debu-
tant la Serviciul de formare profesională din 
cadrul Direcţiei generale de organizare şi resurse 
umane. Condiţiile de desfăşurare şi participare la 
concurs, bibliografia stabilită sunt afişate la sediul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pe 
site-ul www.anaf.ro. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 20 zile de la data 
publicării la sediul Agenţiei Naţionale de Adminis-
trare Fiscală, mezanin cam.204. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Direcţia generală de 
organizare şi resurse umane, tel.021-319.97.59 /
int.1342.

Primăria Comunei Bogata, județul Mureş, organi-
zează concurs de ocupare a postului de şofer pe 
perioadă nedeterminată. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei Bogata, județul 
Mureş, în data de  7 octombrie 2015, ora 10.00, 
proba scrisă. Interviul va avea loc în maxim 4 zile 
de la data susținerii probei scrise. I. Condiții gene-
rale: -candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute la art. 3 din Regulamentul aprobat prin 
H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; II. Condiții specifice: - carnet de condu-
cător auto categoria D; - atestat profesional trans-
port persoane; Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 10 zile de la data publi-
cării în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei Bogata, județul 
Mureş. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei Comunei Bogata şi la nr. de telefon 
0265.717.100.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Constanta cu sediul în Constanta, str. 
Lacului, nr.14, scoate la concurs, în zilele de 
20.10.2015 (proba scrisă) şi 22.10.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant: Inspector 
clasa I, grad profesional asistent – Punct de lucru 
Mangalia. 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, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: - 20.10.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă  22.10.2015 – 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 Constanta.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Bistrita-Nasaud cu sediul în Bistrita, str. 
Garii, nr.2-4, scoate la concurs, în zilele de 
20.10.2015 (proba scrisă) şi 22.10.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant: Consilier 
clasa I, grad profesional principal – Serviciul 
Gestiune Buget; 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, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 20.10.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă; - 22.10.2015 – 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 Bistrita.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Ilfov cu sediul în Bucureşti, str.Ruginoasa, 
nr.4, scoate la concurs, în zilele de 20.10.2015 
(proba scrisă) şi 22.10.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post vacant:  Consilier clasa I, 
grad profesional asistent – Compartiment Resurse 
Umane şi Salarizare. Condiţii specifice de partici-
pare 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, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 20.10.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă; 22.10.2015 – 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 Ilfov.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Giurgiu cu sediul în Giurgiu, str.202/5D 
mezanin, scoate la concurs, în zilele de 28.09.2015 
(proba scrisă) şi 30.09.2015 (interviul), la sediul 
agenţiei următorul post temporar vacant: Consi-
lier clasa I, grad profesional asistent Comparti-
ment Execuţie Bugetară, Financiar, Contabilitate, 
Administrare Fond Garantare pentru Plata 
Creanţelor Salariale. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 
an; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Programul concursului: 
28.09.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; - 30.09.2015 
– ora 12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen 
de 8 zile de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Giurgiu.

Primăria comunei Victoria, judeţul Iaşi, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post de 
muncitor calificat din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului comunei Victoria, judeţul Iasi. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucratoare de la data afişării 
anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
a III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale si a criteriilor de promovare in 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri public. Concursul se organizează la 
sediul Comunei Victoria, în data de 12 octombrie 
2015, ora 8.00, proba scrisă şi în data de 13 octom-

brie 2015, ora 10,00, proba practică. a.condiţii 
generale pentru ocuparea postului de muncitor 
calificat: - candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286 din 
23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor 
de promovare in grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri public. b.
condiţii specifice pentru ocuparea postului de 
muncitor calificat: - studii generale; - posesor de 
permis  “tractorist rutierist”; - să nu aibă abateri 
grave pe linie de circulație rutieră; - aptitudini de 
mecanică şi electricitate auto. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei comunei Victoria, d-na 
Răileanu Domnica, secretara comisiei, telefon - fax 
0232/295120.

Primăria oraşului Petrila anunţă concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie 
vacante: - 2 posturi de poliţist local clasa III, gradul 
profesional debutant din cadrul Serviciului Public 
de Poliţie Locală, Compartimentul Ordine Publică; 
condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; Proba scrisă a concursului va avea loc în 
data de 14 octombrie 2015, începând cu ora 10 la 
sediu Primăriei oraşului Petilă din strada Repu-
blicii nr. 196. Dosarele de înscriere pentru partici-
parea la concurs se depun la Primăria oraşului 
Petrila până în data 04 octombrie 2015, ora 15. 
Bibliografia pentru posturile scoase la concurs din 
cadrul Serviciului Public de Poliţie Locală. -Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală repu-
blicată; -Legea 188/1999 privind statutul funcţiona-
rilor publici, republicată; -Legea nr. 7/2004 privind 
Codul de conduită a funcţionarilor publici, republi-
cată; -Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind 
regimul juridic al contravenţiilor; -Legea 180/2002 
pentru aprobarea OG 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor; -Legea 61/1991 republi-
cată în 18 ianuarie 2000, pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice; Acte necesare: 
dosar, act de identitate, formular de înscriere la 
concurs, diplomă de studii, cazier judiciar, adeve-
rinţa medicală care să ateste starea de sănătate, 
declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat 
activităţi de poliţie politică, declaraţie pe proprie 
răspundere că nu a fost destituit/a dintr-o funcţie 
publică sau nu i-a încetat contractul individual de 
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani. 
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în 
copii şi original sau în copii legalizate. Relaţii supli-
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Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Natională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 359/2015. Nr. 14154/11.09.2015. Anunț privind 
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 25.09.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tudor Constantin 
Aurelian, cu sediul în loc. Modelu, str. Movilița nr. 5, județul Călărași, cod fiscal, în 
dosar de executare nr. C359/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - Teren extravilan I in suprafață de 2,167 ha, fără nr. cadastral 
și fără CF, situat în extravilanul comunei Modelu, tarla 8/3, parcela 3, UAT Modelu – 
valoare – 47.797 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului 
de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte 
că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor 
sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), 
dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii 
de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 
persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 
persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitatecu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare vă fi afișată în data de 14.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiesti. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. 
Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Mirzac Nelu. În temeiul 
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 29 septembrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 
se vor vinde prin licitație publică a-II-a următorul bun imobil, proprietate a 
debitorului Mirzac Nelu, cu domiciliul fiscal în jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc. 
C, et. 1, ap. 46: Denumire bunuri imobile – descriere sumară: Apartament în 
suprafață de 30,11 mp, situat în jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc. C, et. 1, ap. 
46. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 28.875 lei. Bunurile 
imobile sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal 
(Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA 
"livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a 
terenului pe care este construită". Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în data de 28.09.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; 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, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.

mentare şi bibliografia la sediul Primăriei oraşului 
Petrila sau telefon 0254/550977 sau 550760.

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

VÂNZĂRI DIVERSE
Traco-dacii şi romanii erau 
harnici, viteji şi credeau în 
nemurirea suf letului. Sunt 
mândria românilor de pretu-
tindeni. Tel. 0733.940.772, 
0761.674.276.

CITAȚII
Numitul Nisipeanu I. Liviu este citat, ca pârât, la 
Judecătoria Bălceşti, dosar 1548/185/2014, termen 
01.10.2015.

Se citează numita Federciuc Maria, în dosar cu nr. 
17130/ 193/ 2012, la Judecătoria Botoşani, la data 
de 5 decembrie 2014.

S.C. C.Advice Broker de Asigurare-Reasigurare , 
cu sediul în Iaşi, Splai Bahlui nr.24, bl.C1, sc.E, 
parter, ap.1 (J22/1111/2006, CUI-18638126), repre-
zentată prin administrator Drăgan Gheorghe,este 
chemata la Judecatoria iasi, la data de 1 octombrie 
2015, ora 8.30, in calitate de pirita in dosarul 
19650/245/2014, complet 10, sala 3.

Naciu Ion îl cheamă în judecată pe Vlăsceanu 
Leonard Vitaly, cu domiciliul în Piteşti, str. 
Constantin Noica 4 bl. T2, sc. C, ap. 1, judeţul 
Argeş, în dosarul 4836/280/2015, în data de 
05.10.2015, ora 12.00, la Judecătoria Piteşti, 
judeţul Argeş.

Reclamantul Pustai Gheorghe, cheamă în judecată 
pe numitul Pustai Ioan cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Baia Mare str. Lebedei nr. 8, la Tribu-
nalul Maramureş, în dosar 7559/182/2014, pentru 
data de 8 octombrie 2015, ora 8,30, pentru decla-
rarea judecătorească a morţii.

Numiţii Vasilescu Aurel şi Vasilescu Ana cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, Bule-
vardul 1 Mai, bl. 161, etaj 3, ap. 97, sect. 1, sunt 
chemaţi la Judecătoria Buzău pe data de 

09.10.2015, ora 9.00, în dosarul nr. 3887/200/2015 
având ca obiect constatare vânzări.

SC Hippos Fashioin SRL, prin reprezentant Dirk 
Val Laer, cu sediul în Iaşi, str. Ciurchi, nr. 120, este 
citat pentru ziua de 05 octombrie 2015, orele 8:00, 
la Judecătoria Botoşani, în calitate de debitor, în 
dosarul nr. 6610/ 193/ 2015, în proces cu Confecţia 
SCM Botoşani, B-dul M. Eminescu, nr. 26, în cali-
tate de creditor.

LICITAȚII
Scoala De Subofiteri De Pompieri Si Protectie Civila 
,,Pavel Zaganescu” Boldesti, organizeaza in data de 
29.09.2015 ora 12.00, licitatie publica cu strigare 
pentru atribuirea contractului de inchiriere a unor 
suprafete destinate amplasarii a 3 automate de 
bauturi calde in spatii din interiorul scolii. Persoa-
nele fizice sau juridice interesate se vor prezenta la 
sediul unitatii din str. Poligonului nr. 2, Boldesti - 
Prahova, de unde, in fiecare zi lucratoare din peri-
oada 15.09 -23.09.2015, orele 09.00-14.00, pot 
solicita in scris fisa de date a achizitiei, care se obtine 
contra sumei de 5 lei. Informatii se pot obtine la tel: 
0244/211202, Servicul logistic.

Anunț de participare la licitație pentru închirierea 
unor suprafeţe de teren din albiile minore. 1. Infor-
maţii generale: Administraţia Bazinală de Apă Olt, 
str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea, 
cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 
0250.738.255. 2. Obiectul si durata închirierii : închi-
riere teren  pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare: dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanția de participare la licitatie; certificatul 
constatator emis de ORC, valabil la data deschiderii 
ofertelor; certificate constatatoare privind îndepli-
nirea obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar 
al administratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 
2 ani, vizat de administraţia fiscală; fisa de infor-
matii generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi forma 
garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale, constituită  prin ordin de plată sau 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea succintă a 
bunului ce urmează a fi închiriat: Închiriere supra-
faţă de teren în albia minoră  a pârâului Şinca din  
Jud. Braşov, pentru înlăturarea materialului aluvi-
onar:   Judeţul BraŞov. Lotul 1 – 5.301 mp teren în 
albia minoră a pârâului Şinca, situat în Com.
Şercaia, Jud.Braşov. 6. Data, locul şi ora limitã de 

primire a ofertelor: 13.10.2015  până la ora 10:00 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data 
şi locul deschiderii acestora: 13.10.2015 începand cu 
ora 10:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
8. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Patrimoniu - Cadastru, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertanţii 
rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: Perioada 
de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile calendaris-
tice de la data licitației deschise  organizată pentru 
atribuirea contractului de închiriere.

Anunt privind vanzare bunuri imobile. Data 11 
Septembrie 2015. In temeiul art. 162, alin.(1) din 
O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulteri-
oare, Municipiul Slobozia organizeaza licitatie 
publica in data de 06.10.2015 ora 11.00 , la sediul 
din str. Episcopiei, nr.1, a urmatorului bun seches-
trat , proprietate a debitorului S.C. Pav Cris Impex 
SRL, cu sediul in Slobozia, Str. Matei Basarab,  Bl. 
29, Sc. C, Ap. 4, dosar executare nr.22870/ 
22.06.2010: Denumirea bunului imobil / Pret de 
evaluare exclusiv TVA / Cota TVA. -hala prestari 
servicii - cu regim de inaltime parter,  cu suprafata 
construita de 205 mp  si  suprafata utila de 196 mp , 
structura metalica, inchideri perimetrale si inveli-
toare din panouri izopan de 10 cm grosime este  
amplasata in incinta S.C. Pav Cris Impex SRL pe  
sos. Nordului, lot. 4; -Terenul aferent constructiei in 
suprafata de 1232 mp este concesionat si nu face 
obiectul vanzarii. / 70.520 Lei / Scutit* Licitatia se  
afla la al III-lea termen si porneste de la pretul de 
evaluare diminuat cu 50%. *Cota de taxa pe 
valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor 
imobile este 24%, scutit in conformitate cu prevede-
rile art.141 alin.(2) lit.f) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Invitam pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta 
organul de executare, inainte de data stabilita 
pentru vanzare; Pentru participarea la licitatie, 
ofertantii depun in plic inchis, pina in ziua prece-
denta termenului de vanzare, ora 12.00, urmatoa-
rele documente: -oferta de cumparare; -dovada 
platii taxei de participare, reprezentand 10% din 
pretul de pornire a licitatiei (care se va vira in contul 
RO56TREZ3915006XXX000125, CUI beneficiar 
4365352, deschis la Trezoreria Municipiului 
Slobozia , sau la casieria unitatii noastre); -imputer-
nicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; 
-pentru persoanele juridice de nationalitate romana, 
copie a certificatului unic de inregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comertului; -pentru persoanele 
juridice straine, actul de inmatriculare tradus in 
limba romana; -pentru persoanele fizice romane, 
copie a actului de identitate; -pentru persoanele 
fizice straine, copie a pasaportului; - dovada emisa 
de catre organele fiscale (bugetul de stat si bugetul 
local), ca nu are obligatii fiscale restante fata de 
acestea, urmand sa se prezinte la data stabilita 
pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. La 
licitatie nu poate participa debitorul in nume 
propriu sau prin persoane interpuse (Declaratie pe 
propria raspundere conform prevederilor art.326 
din Noul Cod Penal). Impotriva prezentului inscris, 
cel interesat poate introduce contestatie la instanta 
judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunostinta, in conformi-
tate cu prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Potrivit 
dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.c) din O.G. 92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulteri-
oare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare 
silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la 
sediul Municipiului Slobozia, sau la telefon 
0243/231401 int. 163.

PIERDERI
Pierdut contract casă AFI, pe numele Axinte 
Virginia. Îl declar nul.

Pierdut act proprietate moştenire, pe numele 
Axinte Natalia. Îl declar nul.

Declar pierdut (nul) card de sănătate european 
emis de Casa de Sănătate Bucureşti pe numele 
Ologeac Razvan.

Pierdut atestat profesional pentru transport 
mărfuri, eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe numele 
Călugăru Marian, din comuna Suteşti, județul 
Vâlcea. Se declară nul. 

Pierdut certificat transport mărfuri, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Căpruci Vasile, din 
oraş Brezoi, str. Vasilatu, nr 77, județul Vâlcea. Se 
declară nul. 

DECESE
Radu Deaconu şi colegii de la Grupul Vocal 
„Adoramus Te” din Craiova sunt alături de doctor 
Claudiu Traian Constantinescu la durerea cauzată 
de pierderea tatălui, inginer DAN CONSTANTI-
NESCU. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


