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OFERTE SERVICIU
l Locuri muncă Anglia cu salarii
mari. Te duci doar cu bani de
buzunar! Fără comision. Telefon:
0766.271.608, 0044.7376.095.546
-Operator Marian.
l Firmă consacrată de amenajări
angajează rigipsari, zugravi, necalificaţi. Acordăm contract muncă,
salariu negociabil (telefonic),
bonuri masă, cazare gratuită
( B u c u r e ş t i ) . Te l e f o n :
0766.251.547.
l SC 24 Ianuarie SA a Company
of Uzinsider cu sediul în Ploiesti
(lângă Gara de Nord a orașului),
strada G-ral Ion Dragalina nr.
18, angajeaza urgent: Lacatusi/
Lacatusi mecanici, Sudori, Vopsitori industriali, Operatori CNC,
Manipulant marfa. Candidatii să
se prezinte cu CV și diploma/
certificat de studii/calificare la
sediul societății din Ploiesti, sau sa
le transmita prin email: resurse_
umane@24january.ro. Relații
suplimentare la tel. 0244/52.63.50
int. 131, Dep. R-U.
l Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Cluj, cu sediul în
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr.40,
organizează concurs pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi
contractuale vacante din cadrul
Unităţii de administrare a bazelor
sportive Cluj: 1.Muncitor calificat
I- personal de întreţinere şi deservire baze sportive- 5 posturi, conf.
HG 286/2011. Condiţii generale şi
specifice necesare ocupării
postului: -studii medii generale;
-vechime în specialitate de minim
1 an. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-08 iunie 2017, ora 16.00- data-limită de depunere a dosarelor; -15
iunie 2017, ora 10.00- proba practică. Data şi ora probei de interviu
vor fi anunţate ulterior. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs la sediul DJST
Cluj, Biroul Resurse Umane,
bd.Eroilor, nr.40, Cluj-Napoca.
Relaţii suplimentare referitoare la
actele necesare pentru întocmirea
dosarului de participare la

concurs la sediul DJST Cluj,
Biroul Resurse Umane, sau pe
pagina oficială a instituţiei: www.
djstcluj.ro. Persoană de contact:
Artean Laura, consilier superior,
telefon: 0722.737.975.
l Clubul Sportiv Muscel Câmpulung, cu sediul în Câmpulung,
B-dul Ion Mihalache, nr.22,
judeţul Argeş, organizează
concurs, în temeiul HG 286/2011,
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului contractual vacant de şofer treaptă profesională I- pentru microbuz
transport sportivi- din cadrul
compartimentului achiziţii
publice- investiţii- patrimoniuadministrativ- secretariat şi relaţii
publice- normă întreagă, studii
medii cu diplomă de absolvire,
şcoală profesională atestată cu
certificat de calificare/diplomă,
atestat transport persoane, să
posede permis de conducere categoria D; card tahograf, vechime în
muncă minim 5 ani/în funcţia de
conducător auto minim 5 ani,
disponibilitate pentru desfăşurarea lucrului în program
prelungit şi/sau în weekend,
cunoştinţe în legislaţia rutieră,
cunoştinţe de mecanică, recomandări de la locurile de muncă anterioare. Datele de desfăşurare: în
data de 20.06.2017, proba scrisă,
ora 10.00, şi în data de 22.06.2017,
ora 10.00, proba de interviu, la
sediul Clubului situat în Câmpulung, B-dul Ion Mihalache, nr.22,
Câmpulung, jud.Argeş. Dosarele
de înscriere se vor depune până la
data de 08.06.2017 (inclusiv), ora
16.30, la sediul Clubului Sportiv
Muscel Câmpulung. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon: 0248.511.761 sau direct la
secretariatul Clubului -Grecu
Tatiana -referent sportiv III.
l Primăria Comunei Răcăciuni,
judeţul Bacău, organizează
concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante pentru
perioadă determinată de consilier
I/A, studii superioare, în cadrul
Compartimentului Impozite şi
Taxe Locale Răcăciuni. Concursul
va avea loc la sediul Primăriei
Comunei Răcăciuni, judeţul

Bacău, la data de 15 iunie 2017,
ora 10.00, proba scrisă, şi 16 iunie
2017, ora 10.00, interviul. Condiţiile generale: conform art.3 din
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice: -studii superioare economice; -vechime minim 5 (cinci)
ani în specialitatea studiilor. Perioada pentru depunerea dosarelor
de înscriere la concurs: în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Răcăciuni sau la
tel.0234.251.212, persoană
contact: Lupan Liliana, secretarul
Comisiei de concurs.
l Primăria Comunei Rojişte, cu
sediul în localitatea Rojişte, str.
Principală, nr.117, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: administrator public I,
1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 15 iunie 2017, ora 10.00;
-proba interviu în data de 19 iunie
2017, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii economice
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor: 9 ani; -experienţă în
domeniile: contabilitate, investiţii,
administraţie publică, servicii
publice locale; -abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi
sinteză, de a lua decizii, adaptabilitate la situaţii neprevăzute.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Rojişte.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Rojişte,
persoană de contact: Nedelcu
Ionel, telefon: 0251.372.138.
l Școala Gimnazială Nr. 163, cu
sediul în localitatea București, str.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Natională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal
Orășenesc Topoloveni. Dosar de executare 59. Nr. 17973/19.05.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna mai, ziua 19. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea
București, nr. 107A se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Stan
Marian, licitația a III - a: Denumirea bunului mobil/ Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv
TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Autoturism Jaguar Sovereign, nr. identificare
SAJJHALD4BP808340, AG-10-XJR, an fabricație 1997, verde, Libere de sarcini, 2.993 lei, 19%. *)
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice
române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e).
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz:
taxa de participare la licitație de 10 % din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate se
depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666.900. Data afișării:
22.05.2017.

Calea Giulești, nr. 54, sector 6,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Îngrijitor grupă
preșcolari, un post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 15.06.2017, ora 9.00;
-proba interviu în data de
15.06.2017, ora 11.30; -proba
practică în data de 15.06.2017, ora
13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale/medii; -vechime:
1 an în specialitatea postului;
-abilități de comunicare și relaționare. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul unității. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale
Nr.163, persoană de contact:
director Olteanu Stela, telefon:
0786.306.600; secretar Sîrbulescu
Maria, telefon: 021.220.10.18
/0786.306.604.
l Tehnika l Lea der Di sch
Wasching- Senior Manager Level,
Nurenberg GER, China 6 luni.
Studii superioare sau asemănătoare. Salariu 90.000Euro+ pachet
servici+ 20% Bonus.
Tel.0049.71.81.66.93.351, gabriel.
neumann107@gmail.com.
l Spitalul Municipal Râmnicu
Sărat organizează in conformitate
cu prevederile Ordinului MS
nr.284/2007 concurs pentru
ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director – Director de
ingrijiri.Concursul/examenul va
avea loc la sediul Spitalului Municipal Rm. Sarat din str. N.
Balcescu nr. 2 in data de
19.06.2017, ora 10:00. Condiţiile
generale si specifice de participare
la concurs, continutul dosarului
de inscriere, temele pentru
proiectul/lucrarea de specialitate
si bibliografia pentru concurs se
vor afişa la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat,
precum si pe site-ul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro.Relaţii suplimentare
se pot obtine la sediul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
Prahova, cu sediul în Ploieşti, Str.
Nicolae Iorga, nr. 1, scoate la
concurs, în data de 21.06.2017,
ora 10:00 (proba scrisă), la sediul
agenţiei, următorul post vacant:
Inspector, grad profesional principal - Punct de lucru Mizil –
ALOFM Ploieşti; 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 echivalentă;Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice: 5 ani;Cunoştinţe
de operare PC: Word, Excel,
Power Point, navigare internet –
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate;Data de desfăşurare a
concursului: 21.06.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Prahova.
l Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Bacău,
cu sediul în Bacău, Str. I. S.
Sturza, nr. 63, scoate la concurs, în
data de 27.06.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Consilier,
grad profesional principal Compartiment Execuţie, Bugetară, Financiar, Contabilitate şi
Administrare Fond Garantare
pentru Plata Creanţelor Salariale
– Serviciul Administrare 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, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţe: ştiinţe
economice;Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 5
ani;Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, navigare internet;Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate;Data de desfăşurare a
concursului: 27.06.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Bacău.
l Elvila angajează pentru magazinul de mobilă din Bucureşti
(Cartier Aviaţiei) casier (ă) facturare, consilieri de vânzare şi manipulanţi. Oferim salariu şi bonusuri
atractive. Tel. 0372.131.899.
Trimite CV la: magazin.baneasa@
elvila.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, cu sediul în Arad, B-dul
Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad,
organizează concurs în vederea
ocupării următorului post
contractual vacant: 1 (un) post de
administrator patrimoniu, gradul
I S, cod COR 263111, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Servi-
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ciului Social Administrativ.
Condiţii specifice: -vechime în
post cu studii superioare -peste 15
ani; -master în Studii Economice;
-constituie un avantaj experienţa
în management şi gestionarea
unei entităţi. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs:
09.06.2017, ora 15.00. Data susţinerii probei scrise: 19.06.2017, ora
10.00. Data susţinerii interviului:
21.06.2017, ora 10.00. Toate
probele se vor susţine la Sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul
dosarului de concurs, condiţiile
generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi, după caz, tematica se
publică pe portalele: www.posturi.
gov.ro şi pe www.uav.ro. Informaţii suplimentare referitoare la
concursurile de mai sus pot fi
solicitate de la Serviciul Resurse
Umane-Salarizare al Universităţii, telefon: 0257.280.702, interior: 4128.
l Instituţia Prefectului–Judeţul
Satu Mare organizează concurs
pentru ocuparea funcției publice
vacante:1. consilier, clasa I, gradul
profesional debutant în cadrul
Serviciului financiar, contabilitate,
resurse umane și administrativ.
Condiţii de participare la concurs:studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în specialitatea
științe economice.Dosarele de
înscriere se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
partea a III-a, la registratura instituţiei.Intervalul de desfăşurare a
concursului: Proba scrisă:
20.06.2017, orele 10,00;Interviul
22.06.2017.Relaţii suplimentare la
telefon 0261/712753.
l Primăria comunei Cernica,
județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a
două funcții contractuale de
execuție vacante de şofer –
Compartiment Gospodărie
Comunală din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
comunei Cernica, județul Ilfov.
Concursul se organizează la sediul
Primăriei comunei Cernica,
județul Ilfov, în data de 19 iunie
2017, la ora 11.00 -proba scrisă şi
21 iunie 2017 -interviul şi proba
practică. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 10 zile lucrãtoare de la data
publicării în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primăriei
comunei Cernica, județ Ilfov.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu
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modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe:
studii generale, permis auto categoria B -minim 2 ani vechime.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov şi la nr. de
telefon (021)369.53.08, persoană
de contact: Simion Paula Claudia.
l Institutul de Fonoaudiologie și
Chirurgie Funcțională –O.R.L.
„Prof. Dr. Dorin Hociotă”, cu
sediul în București, str. Mihail
Cioranu nr. 21, sector 5, scoate la
concurs în perioada 15
–20.06.2017, cu respectarea
Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului și a
examenului pentru ocuparea
posturilor vacante și temporar
vacante, precum și stabilirea
criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen
a personalului contractual din
sistemul sanitar, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare, următoarele posturi vacante: •1 post
asistent medical generalist –
Secţia Clinică nr. IV. Condiţii:
-diplomă de bacalaureat;
-diplomă şcoală postliceală;
-vechime minim 6 luni în specialitate. •1 post asistent medical
generalist principal –Bloc
Operator. Condiţii: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă şcoală
postliceală; -dovada obţinerii
gradului principal; -vechime în
specialitatea studiilor -minim 5
ani. •1 post asistent medical de
radiologie –Laborator Radiologie. Condiţii: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă şcoală
postliceală; -vechime minim 6
luni în specialitate. •1 post îngrijitoare –Secţia Clinică O.R.L. I.
Condiţii: -şcoală generală. •1
post îngrijitoare -Secţia O.R.L.
VI. Condiţii: -şcoală generală. •1
post economist debutant.
Condiţii: -diplomă de licenţă –
studii economice; -fără condiţie
de vechime. Înscrierile se pot face
la secretariatul instituției până
cel târziu 07.06.2017, ora 15.00.
Concursul se va desfășura la
sediul instituției, Sala de lectură,
astfel: -proba scrisă –15.06.2017
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–ora 10.00; -proba practică/
interviu –20.06.2017 –ora 10.00.
Relaţii cu privire la conţinutul
dosarului de înscrierile la concurs
și bibliografie, se găsesc pe site-ul
www.ifacforl.ro și la Biroul
RUNOS, telefon 021/410.21.70
int. 172 şi 0744.346.544 –ref.
Tufan Jenica, zilnic între orele
9.00 –15.00.
l Adecco Resurse Umane SRL
organizeaza concurs de selectie
pentru ocuparea urmatoarelor
posturi vacante: 1 post Referent
de specialitate financiar-contabilitate -COR 241104; 1 post Consilier/ expert/ inspector/ referent/
economist in gestiunea economica
-COR 263106. Cerinte: Studii
superioare si cunostinte de limba
engleza. CV-urile se transmit pana
la sfarsitul zilei de 24.05.2017 la
adresa de e-mail andreea.ionita@
adecco.com, iar interviul va avea
loc in data de 25.05.2017, la sediul
companiei din Bucuresti, Str.Gara
Herastrau, nr.4C, corp B, etaj 1,
Sector.2.

VÂNZĂRI CASE
Vând casă modestă, cu
grădină și curte, în Băile
Olănești, str. T. Vladimirescu,
nr 90. Preț și detalii la fața
locului. Telefon: 0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI
l Intravilan, toate utilităţile,
Craiova, str.Dorobanţilor, nr.93.
Tel.0742.62.52.42.
l Teren Poiana Braşov (Poiana
mică) 2400 mp 40/60. Lângă stână
gaze, curent, intravilan. 54 Euro/
mp, discutabil. 0744.311.547.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Badi Marius
Cătălin, domiciliat în Craiova, Str.
Ion Ţuculescu, nr.2, bl.A19, sc.2,
et.3, ap.15, judeţul Dolj, în calitate
de pârât în dosar procesual
nr.19450/215/2016 aflat pe rolul
Judecătoriei Craiova, cu termen
la data de 26.05.2017, Complet
ccom 2, ora 08:30 în contradictoriu cu Carpatica Asig prin
lichidator judiciar CITR- Filiala
Cluj.

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 Business of Informational Technology SRL Pitești, după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 223/AXG1A/
Doblo, serie șasiu ZFA22300005326230, an fab. 2005, km
387483, AG-09-XYP. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.717 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii
de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației.
Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465067XXX01
3347, beneﬁciar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de identiﬁcare
ﬁscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... g) acte de
identiﬁcare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe proprie
răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data de
26.05.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP 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 AJFP Argeș,
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

l Mazilu Lucică, domiciliat în
comuna Saelele, sat Pleşov, jud.
Teleorman, cheamă în judecată pe
Mazilu Alina Cristina, cu acelaşi
domiciliu, în prezent cu rezidenţă
necunoscută în Spania pentru
divorţ cu copii, ce face obiectul
dosarului civil nr. 926/329/2017,
cu termen de judecată la data de
15.06.2017, aflat pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele, jud.
Teleorman.
l Cheiban Abdo Gerges este citat
în dos nr. 881/288/2016 al Judecătoriei Rm. Vâlcea, obiect divorț, în
contradictoriu cu reclamanta
Cheiban Alina Mihaela, pentru
termenul din 26.05.2017.
l Pârâţii Bute Raluca-Larisa, cu
ultimul domiciliu in sat Lugojel,
comuna Găvojdia, jud Timiş şi
Matei Mirel-Aurel, domiciliat in
localitatea Sînpetru Mare nr 864,
jud Timiş, sunt citaţi la Judecatoria Sânnicolau Mare, in data de
13.06.2017, orele 9:00, in proces cu
reclamanta Matei Melora-Maria,
domiciliată in localitatea Sînpetru
Mare nr 864, jud Timiş, cauza
având ca obiect „autoritate părintească”.
l Se citează Marcu Rodica şi
Ghenciu Neculai în dosar
15815/193/10 la Judecătoria Botoşani, pe 9 iunie 2017.
l Se citează SC Chemomed
Intertrading SRL (CUI:
12945490), cu ultimul sediu
cunoscut în Şoseaua Giurgiului,
nr.130, Jilava, jud.Ilfov, pentru
data de 29.06.2017, ora 09.00, la
Tribunalul Iaşi, complet S1 Fal, în
dosar nr.11016/99/2012/a4, în
calitate de Creditor, în proces cu
SC Geonet SRL, în calitate de
Contestator, şi SC Clasic Farm
SRL, în calitate de Debitor, având
ca obiect contestaţie tabel adiţional la tabelul preliminar.
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l Vujdeu Diana anuntă elaborarea primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. Construire
locuinte individuale in regim de
inaltime D+P+M sau P+1E+M, şi
declanşarea etapei de încadrare

pentru obţinerea avizului de
mediu. Consultarea primei
versiuni a planului/ P.U.Z.
Construire locuinte individuale in
regim de inaltime D+P+M sau
P+1E+M, str. Campul Albinelor,
nr. 44, zilnic între arele 8,30 -12.
Comentariile şi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Arad, Splaiul Muresului FN, jud.
Arad, în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului
anunt.
l Municipiul Râmnicu Sărat,
titular al planului „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Râmnicu Sărat”,
amplasat în Municipiul Rm.
Sărat, jud. Buzău, anunţă publicul
interesat asupra deciziei finale a
Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Buzău de încadrare a
planului fără evaluare de mediu şi
fără evaluare adecvată. Motivele
care au stat la baza luării acestei
decizii au avut în vedere prevederile H.G. nr.1076/2004, art.11 şi au
luat în considerare criteriile
pentru determinarea efectelor
semnificative potenţiale prevazute
în Anexa 1 a H.G. nr. 1076/2004.
l La Primaria sector 3 s-a depus
documentatia PUD pentru Bd. 1
Decembrie 1918 nr. 1i, in vederea
obtinerii autorizatiei de
constructie locuinte de serviciu
2S+P+6E. Pentru informatii doritorii se pot adresa Serviciului
Urbanism al Primariei sector 3,
Calea Dudesti nr. 191, sector 3,
Bucuresti, telefon 0213180323.
l Dumitrescu Catalin Ion, avand
domiciliul in Bucuresti, sector 4,
str. Calea Vacaresti, nr. 230, titular
al proiectului P.U.Z.-,,construire
camin de batrani in regim hotelier’’ in Judet Ilfov, Comuna
Glina, str. Viitorului si Biruintei,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului de oportunitate al CJ.
Ilfov. Documentatia putand fi
consultata pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov,
cu sediul in municipiul Bucuresti,
str.Gheorghe Manu, nr. 18,

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 Blue Line Impex SRL - Bradu, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară Skoda, an fab.
1999, km 304087, serie șasiu TMBEFF673Y5262106, AG-10WPX, 1.086 lei; Autoturism BMW 765, an fab. 2005, km 340983,
serie șasiu WBAHM21070DS65201, AG-99-WPX, 34.382 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b)
dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO17TREZ0465067XXX013347, beneﬁciar DGRFP Ploiești - AJFP
Argeș, cod de identiﬁcare ﬁscală 4469213, deschis la Trezoreria
Pitești; c) ... g) acte de identiﬁcare prevăzute la art. 250, alin. 7
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h)
declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea
loc în data de 31.05.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP 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 AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 4, tel. 0248.211511 3410.

sector.1 (tel.021/212.56.93 ), de
luni pana vineri, intre orele: 09:0014:00, incepand cu data de
22.05.2017.
l Ionescu Corina, titular al
planului P.U.Z.- ,,introducere in
intravilan si dezmembrare teren’’,
in judetul Ilfov, oras Otopeni,
T19, P286/4,5, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele 9°°-11°°. Observatii si
sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M. ILFOV in termen de
15 zile de la data publicarii anuntului.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel /fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform incheiere din data de 16.05.2017,
p r o n u n ţ a t ă d e Tr i b u n a l u l
Prahova, în dosarul
3564/105/2017, anunţă deschiderea procedurii simplificate a
debitoarei
Unimex
Grup SRL, Ploiesti, str. Veniamin
Costache, nr.4, bl.27G, et. P, ap. 1,
jud. Prahova, CUI 17216930, J29
/320/2005. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul suplimentar
al creanţelor este 29.06.2017.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor
este 10.07.2017. Termenul pentru
solutionarea contestatiilor la
creantele nascute in cursul procedurii si pentru intocmirea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor este 03.08.2017.
l Fetita noastra, Sofia sufera de
hiperamoniemie, malnutritie,
sindrom convulsiv. Va rugam sa
ne sprijiniti cu oricat de putin
pentru
tratament.
RO24BRDE240SV45297512400 Stefurac Roxana.
l Minuta sedintei Consiliului
General al Ligii Arabilor Sirieni
din Romania care s-a reunit la
sediul Ambasadei Republicii
Arabe Siriene din Bucuresti,
06.04.2017. Consiliul General al
Ligii Arabilor Sirieni din Romania
s-a reunit la sediul Ambasadei
Republicii Arabe Siriene din
Bucuresti, in data de 06.04.2017,
ora 14.00. Sedinta a decurs dupa
cum urmeaza: 1. Prezenta.
Prezenti - 19 membri: Issam Rifai,
Abulnasser Sakr, Samir Akad,
Mohammad Assad, Haitham Al
Assad, Nabih Alnaeb, Bachir
Shadeh, Muwaffak Aliun,
Mustafa Muqresh, Nawwar Dweidari, Naef Ali, Mukhles Abdulkarim, Waad Flaha, Hassan
Abdulrahman, Ghassan Khadra,
Radwan Kadhanoun, Bassam
Wanis, Ahmad Hassan, Ziad
Hajjar. Absenti motivat – 8:
George Aiyoub, Waddah Ankar,
Saleh Lubiya, Assad Salman,
Ayad Mahuk, Ghassan Alwary,
Majd Mohammad, Elie Shabrouni. 2. Deschiderea sedintei: A
participat ca invitat E.S. dl Walid
Othman, Ambasador, care a tinut
un cuvant prin care a dorit sa
salute membrii Ligii cu ocazia

primei intruniri a Consiliului. E.S.
dl Ambasador a subliniat importanta asumarii responsabilitatilor
si disciplinei, inclusiv respectarea
si aplicarea regulamentului intern
al Ligii, in vederea reusitei si
succesului acesteia in activitatea
sa. De asemenea, i-a indemnat pe
participantii la sedinta sa colaboreze cat mai strans in cadrul Ligii
si al comunitatii.3. S-a citit
raportul de organizare: propunerea de excludere a 111 de
membri (absenteaza, sunt indisciplinati sau care prin comportamentul lor au afectat negativ Liga
si comunitatea siriana din
Romania si care au incalcat
flagrant regulamentul interior al
Ligii). S-a discutat lista celor 111
si s-a propus excluderea lor de
catre Consiliul General al Ligii. A
fost votat in unanimitate intreg
continutul raportului. Lista cu
numele membrilor exclusi in
cadrul sedintei se regaseste in
Anexa 1. Au fost prezentate unele
propuneri si recomandari:
Ghassan Khadra a propus constituirea unei Comisii pentru reformarea si reactivarea filialelor Ligii
din judete. De asemenea, Ghassan
Khadra a mai propus si constituirea unei delegatii de presa pentru
o vizita in Siria. In acest scop a
fost constituita o delegatie dupa
cum urmeaza: Hassan Abdulrahman, Ghassan Khadra,
Muhammad Assad. A fost votata
propunerea comisiei pentru
formarea a 3 filiale ale Ligii
Arabilor Sirieni in judetele: Timisoara, Craiova, Constanta. Filiala
Timisoara: Ghazal Hamwi
Wadah-Presedinte, Hadad Riama
– Vice Presedinte, Alhajjar M
Ziad, Ranjous Rami, Hamchou
Samer, Ankar Wisam – rezerva,
Dayyoub Norma – rezerva. Filiala
Craiova: Aiyoub George – Presedinte, Khadra Mohamad-Ghassan – Vice Presedinte,
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Ali Wali Kamal, Kamel Jamal,
Darouiech Faisal, El Ghabach
Abdullah – rezerva, Shaao Jan –
rezerva. Filiala Constanta:
Mohammad Majed – Presedinte,
Kabtour Basem – Vice Presedinte,
Niamani Ahmad Rafik, Rahmani
Ahmad Hassan, Alchikh Yasin
Abed. 4. S-a citit raportul de activitate: Contine toate activitatile
sociale ale Ligii din ultima perioada. A fost votat in unanimitate.
5. S-a citit raportul financiar:
Contine toata situatia financiara
din ultima perioada. A inceput cu
donatiile primite de Liga ca
sprijin din partea membrilor
comunitatii siriene. De asemenea,
cheltuielile efectuate din aceste
donatii precum si fondul ramas.
S-au mentionat veniturile provenite din contributiile lunare ale
membrilor Consiliului de Administratie, cheltuielile si fondul
ramas din acesti bani. 6. S-a
stabilit urmatoarea sedinta a
Adunarii Generale pentru luna
octombrie 2017. Sedinta s-a
incheiat la ora 15.30, 06.04.2017.
Anexa 1. Lista de nume a
membrilor exclusi din Liga: 1.
Fayssal Ramadan, 2. Bayan
Nabil, 3. Mohamad Issam
Chaban, 4. Fares Hashem, 5.
Sulaiman Mahmoud, 6. Khatib
Sabsaabi Rifai Mohamad, 7.
Zarifeh Mohieddin, 8. Hussein
Moustafa, 9. Abdul Rahman
Hadri, 10. Shikh Mahmoud
Hussin, 11. Adib Ayech, 12. Al
B a h r a S a m i r, 1 3 . A l f a r e s
Mahmood, 14. Allaham Abdul
Aziz,15. Ammar Barazi, 16. M.
Yaser Charife, 17. Al Khassa
Obada, 18. Al Assmi Fuad, 19.
Abdulmonim Abas, 20. Abdidkak
Nedal, 21. Ayman Al Aboud, 22.
Al Mzayn Mohamad, 23. Al
Habian Mahmoud, 24. Al Rihani
Dit Talaj Mohamad, 25. Bazido
Ali, 26. Abdalrahman Ismail, 27.
Abdul Jalil Mozaiec, 28. Hussam
Hbous, 29. Amhed Mohamed, 30.
Al Maasarani Samir, 31. Hamed
Mohamad, 32. Zarife Hosam, 33.
Zarifeh Abd Al Hadi, 34. Mandiel
Khalaf, 35. Abdulrahim Ahmad
Khalfe, 36. Hussen Shik Ebrahim,
37. Al Kbatti Bilal, 38. Jabrin
Mahmoud, 39. Mahmoud Babie,
40. Al Jiji Ali Aboulkader, 41.
Aljbawi Omar, 42. Majed Al
Abound, 43. Khalid Ahmed, 44.
Jawwash Mohmmed Hani, 45. Al
Tawel Ibrahim, 46. Iade Majani,
47. Ibrahim Eyad, 48. Selo Nael,
49. Ibrahim Abdulaziz, 50.
Mohamad Zerka, 51. Faissal
Mahmud Zerka, 52. Zarouf
Abdulaziz, 53. Al Habian
Mahmoud, 54. Mohamad Nidal
Kassas, 55. Machhour Abdul
Hakem, 56. Rateb Al Houri, 57.
Mohammad Kamal Hakmi, 58.
Abdullah Mohamed Jual, 59.
Mohamad Reda Akoul, 60.
Haysam Askar, 61. Abdul Halek
Arab, 62. Allaa Bazido, 63. Jalal

Murad, 64. Baaj Mohamed Asad,
65. Tyara Tahla, 66. Tarabichi
Marwan, 67. Mesef Al Sakar
Terkawi, 68. Shikh Mahmoud
Kald, 69. Kaled Barazi, 70.
Ahmad Mohsen, 71. Mahmoud
Abdul Kader, 72. Abdul Fattah
Mahmoud, 73. Zuher Abdul
Wahed, 74. Alokeh Taisir, 75.
Abdulmunem Abbas, 76. Gayas
Masalati, 77. Imad Kassas, 78.
Mhd. Nidal Kassas, 79. Omar
Jebawi, 80. Mhd. Wasel Shaban,
81. Abdulkader Jijakli, 82. Ayman
Alaboud, 83. Mhd. Sami Maasarani, 84. Nidal Abdi Dakak, 85.
Abdulrahim Ahmad Khalife, 86.
Hasan Itmeh, 87. Ahmad Alzoubi,
88. Hussin Sheikh Mahmud,
89.Muhamad Hamed, 90. Mhd.
Nidal Khalouf, 91. Mandil
Khalaf, 92. Anas Muhsen, 93.
Omar Muhsen, 94. Abdul Aziz
Allaham, 95. Ahmad Kazizi, 96.
Ahmad Chawi, 97. Adel Alfares,
98. Nureldin Abdulwahed, 99.
Ahmad Dardari, 100. Mohamad
Hanifi, 101. Bassam Khlif, 102.
Tamim Saheb, 103. Mhd. Taleb
Kazizi, 104. Mhd. Mazen Rifai,
105. Mhd. Marwan Alhamdi, 106.
Odai Alekeh, 107. Omar Asfour,
108. Ziad Almasalmeh, 109.
Marwan Daas, 110. Abdulrahman
Dardari, 111. Mohamad Alkahef.

utila a fiecarei camere este de
21.39 mp Dependintele: bucatarie,
baie si toalete sunt comune. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.08.2007 si din 24.11.2008, a
raportului de evaluare – precizare
intocmit de evaluator Constantin
Valerica si Cernat Cornel in
02.2007 si a regulamentului de
participare la licitatie. Garantia
de participare la licitatie pentru
aceste bunuri este 10% din
valoarea bunurilor licitate. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 23.06.2017, 24.05.2017,
29.05.2017 30.05.2017, 31.05.2017,
06.06.2017, 07.06.2017,
08.06.2017, 13.06.2017 si
15.06.2017 orele 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar cat
si la telefon 0344104525.

l 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: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti,
nr.49-51, tel. 0246.211.627, fax:
0246.215.405, e-mail: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
R4852455, cont IBAN:
LICITAȚII
RO04TREZ32121300205XXXXX
l Lichidator judiciar, organizeaza
-Direcţia Patrimoniu. 2. Inforlicitatie publica pentru autoturism
maţii generale privind obiectul
Skoda Octavia (2008, motorina,
concesiunii, în special descrierea
gri, 320.477 km) -12.222 lei (pret
şi identificarea bunului care
ce include TVA). Licitatia va avea
urmează să fie concesionat prin
loc la data de 26.05.2017, ora
licitaţie publică: Spaţiu în supra10.00, in Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.
faţă de 15,08 mp şi o cotă indiviză
7, bl. A Est, ap. 51, jud.
din teren de 35,6mp, situat în
Prahova. In cazul in care bunul
municipiul Giurgiu, str.Ierusalim
nu se vinde, licitatia va fi reluata
3000, nr.5-9, ap.3, imobil cu nr.
in datele de 06.06.2017 orele
cadastral şi înscris în cartea
10.00; 09.06.2017 orele 10.00;
funciară 36341 UAT Giurgiu.
13.06.2017 orele 10.00; 16.06.2017
Redevenţa valorică a concesiunii
orele 10.00. Inscrierea la licitatie
va avea o valoare de pornire la
se face cu cel putin 1(una) zi
licitaţie de 308 Euro /an, care se
inainte de data fixata pentru liciva plăti trimestrial, la cursul BNR
tatie. Informatii suplimentare la
din ziua plăţii, de la data semnării
tel. 0744920534 si www.tempoincontractului de concesiune.
solv.ro.
Valoarea totală minimă a redevenţei este de 4.620Euro. Criteriul
l SC Real Bucov SA, societate în
de atribuire a contractului este cel
faliment cu sediul în com Bucov,
mai mare punctaj acumulat: 1.
sat Pleaşa, str. Industriei, nr.1, jud.
Aspecte economice şi financiare:
Prahova, prin lichidator judiciar
a.scrisoare de bonitate -condiţie
Just Insolv SPRL, cu sediul în
eliminatorie: 20 puncte; -solvabiliPloieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
tate: 10 puncte; lichiditate: 10
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta
puncte; -rentabilitate: 10 puncte;
vanzarea la licitatie publica a
b.perioada de funcţionare a oferurmatoarelor camere din caminul
tantului: 10 puncte; c.valoarea de
de nefamilisti situate in Bucov, sat
realizare a investiţiei propuse: 20
Pleasa, str Principala, nr. 1, jud.
puncte. 2.Aspecte tehnice ale
Prahova, respectiv camerele: nr. 6,
ofertei: 40 puncte. 3.Aspecte
nr. 8, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14
privind redevenţa: 50 puncte. 4.
situate la parter la pretul de
Condiţii generale ale ofertei: 100
5.320,72 lei /camera; camerele nr.
puncte. Durata concesiunii va fi
103 si nr. 105 situate la etajul 1 la
de 15 ani. Contractul de concepretul de 6.197,71 lei/camera;
siune poate fi prelungit pentru o
camerele nr. 402, nr. 403, nr. 407
perioadă egală cu cel mult jumăsituate la etajul 4 la pretul de
tate din durata sa iniţială. 3.
5.620,18 lei /camera. Suprafata
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: În
"/6/ƹ-*$*5"ƹ*&16#-*$Ɖ
conformitate cu
H C L M n r. 9 4 /
*/41&$503"56- %& 10-*ƹ*& +6%&ƹ&"/ 0-5 PSHBOJ[FB[Ǌ MJDJUBǹJF QVCMJDǊ DV2 6 . 0 2 . 2 0 1 5 ş i
*/41&$503"56-
H C L M n r. 1 4 8
TUSJHBSF QFOUSV BUSJCVJSFB DPOUSBDUVMVJ EF ÔODIJSJFSF B VOPS TQBǹJJ ÔO TVQSBGBǹB
UPUSBMBEFNQ BøBUFÔO4MBUJOB 4US.JIBJ&NJOFTDVOS ÔOJODJOUBTFEJVMVJ /28.04.2017. 3.1.
$FOUSVMVJEF3FǹJOFSFǵJ"SFTUBSF1SFWFOUJWǊ EVQǊDVNVSNFB[ǊNQÔODBNFSB Modalitatea sau
OS    NQ ÔO DBNFSB OS  ǵJ  NQ ÔO DBNFSB EF BǵUFQUBSF ǵJ QFSDIF[JǹJF modalităţile prin
care persoanele
DPSQPSBMǊ MB ÔODBSDFSBSF  ÔO TDPQVM JNQMFNFOUǊSJJ VOVJ TJTUFN EF FGFDUVBSF Binteresate pot intra
DPOWPSCJSJMPSUFMFGPOJDFQFOUSVQFSTPBOFMFQSJWBUFEFMJCFSUBUF DPOGPSNBSUǵJ în posesia unui
BSU
BSUEJO)(OSQSJWJOESFHJNVMEFBQMJDBSFB-FHJJOS1FS exemplar al docuTPBOFMFJOUFSFTBUFTFWPSQSF[FOUBMBTFEJVMVOJUǊǹJJEJO4MBUJOB 4US1SJNǊWFSJJOS mentaţiei de atri KVE0MU EFVOEF ÔOQFSJPBEB PSFMF QPUTPMJDJUBÔO buire: Documentaţia de atribuire se
TDSJTöTBEFEBUFBBDIJ[JǹJFJ DBSFTFPCǹJOFDPOUSBTVNFJEFMFJ
va obţine de orice

persoană juridică de drept privat
român interesată şi persoane
fizice autorizate române interesate pe suport de hârtie de la
sediul Primăriei Municipiului
Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51,
în baza unei solicitări depuse la
Registratură. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu,
Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.49-51.
3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.
54/2006. Valoarea documentaţiei
este de 100Lei, la care se adaugă
TVA. Garanţia de participare
este de 500Lei. Taxa de participare este de 200Lei. Contravaloarea studiului de oportunitate
va fi suportată de viitorul concesionar. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor+ora:
12.06.2017, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se
depun în limba română.
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor+ora: 16.06.2017, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se
depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti,
nr. 49-51, Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Fiecare participant poate depune
o singură ofertă. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor
+ ora: 16.06.2017, ora 13.00,
Primăria Municipiului Giurgiu,
Şos. Bucureşti, nr.49-51, sala
Parter. 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: Litigiile
apărute între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz
contrar, potrivit Legii Contenciosului Administrativ, Tribunalul
Giurgiu -secţia Contencios
Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, nr. 13, tel. 0246.212.725, fax:

0337.819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro.
l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.
139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 41/27.02.2017,
organizeazã licitaţie publică
deschisă în scopul concesionării
unui teren în suprafaţă de 35,00
mp., aparţinând domeniului
privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada
Viitorului, nr. 72A . Perioada de
concesionare este de 10 ani. Licitaţia va avea loc la data de
15.06.2017, orele 11ºº, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la
registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în
preziua datei de licitaţie, orele
16ºº, într-un singur exemplar în
limba română.Documentaţia de
atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int. 132,
fax. 0247317728.Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie, in
conditiile prevazute de Legea
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.Clarificările privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de
08.06.2017.
l Direcţia Silvică Vâlcea, organizează în ziua de marti 06.06.2017
ora 12.00, la sediul său din str.
Carol I, nr. 37, mun. Rm.
Vâlcea,tel 0250/735840, licitaţie
publică deschisă cu strigare,
pentru vanzarea urmatoarelor
mijloace fixe, scoase din functiune: 1. Canton silvic Verdita OS Dragasani -valoare pornire
licitatie fara T.V.A - 12 500 lei; 2 .
Canton silvic Cetateaua- OS
Dragasani -valoare pornire licitatie fara T.V.A - 2 500 lei; 3.
Dacia double cabina1,9 D -O.S.
Babeni- 4 valoare pornire licitatie
faraT.V.A - 3 000 lei ; 4. Autoplatforma cu troliuVL03TAZ-OS.
Calimanesti-val.pornire licitatie
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fara TVA- 4 625lei; 5. Autoplatforma cu troliuVL02 ZOZ-OS.
Rm.Valcea-val.pornire licitatie
faraTVA- 4 855lei. Saltul de
supralicitare este 5% din valoarea
de pornire la licitatie a mijlocului
fix in lei intregi fara T.V.A.
Garantia de participare la licitatie
este 10% din valoarea de pornire
la licitatie a mijlocului fix in lei
intregi fara T.V.A. Tariful de
participare la licitatie este de 50
lei/participant inclusiv T.V.A.La
licitatie poate participa orice
persoana fizica sau juridica,care
prezinta, pina la data de
06.06.2017 ora 11, la sediul vinzatorului, urmatoarele:1.- cererea de
inscriere la licitatie,cu specificarea
mijloacelor fixe pentru care liciteaza.2.- documentele care certifica identitatea si calitatea
ofertantului , respectiv: a) pentru
persoane juridice romane si
persoane fizice inregistrate la
O.N.R.C.:certificatul constatator
eliberat de ONRC si Certificatul
Unic de Inregistrare. b) pentru
persoane juridice straine, copia
actului de inmatriculare a societatii comerciale (tradus in limba
romana si legalizat). c) pentru
persoane fizice romane: copie a
actului de identitate;d)pentru
persoane fizice straine:copie a
actului de identitate tradus in
limba romana si legalizat. 3.
dovada achitarii garantiei cu TVA
la activele pe care le liciteaza si a
tarifului de participare. 4. daca
este cazul, imputernicirea acordata reprezentantului ofertantului.Documentele depuse vor fi
prezentate (in sedinta de licitatie)
in original sau in copie legalizata
pentru stabilirea conformitatii
documentelor depuse. Relatii
suplimentare se pot obtine de la
ing .Oprescu Ion telefon
0730652565.
l Primăria Municipiului Piatra
Neamţ anunţă organizarea licitaţiei publice deschise în vederea:
Vânzării bunului imobil –
Parcarea subterană - coproprietatea SC RIFIL SA și Municipiul
Piatra Neamț, în suprafață
construită de 1.485 mp. și suprafața utilă de 1.377,03 mp. situată

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de
executare nr. 5220. Nr. 5220 din 15.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017,
luna iunie, ziua 7. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 7, luna
iunie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor
vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane, Enache Ion, cu
domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești, nr. 1086, jud. Dâmbovița, licitația aIV - a (prețul de pornire
este de 50% din prețul de evaluare = 1544 lei - 1544 x 50% = 1544 - 722=722 lei). Denumirea bunului
mobil, descriere sumară, Drepturi reale și privilegiate care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul
de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; 1. Autoturism
Skoda Felicia, an fabricație 1999, culoare albastră, capacitate cilindrică 1289 cc, nr. înmatriculare DB
09 SMB, Nu este cazul, 722 lei, -. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limbă română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100 - executor Todorescu
Nicolaie. Data afișării: 22.05.2017.
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ANUNȚURI

în str. Cuza Vodă fn cu terenul
aferent. Preţul de pornire la licitaţie este de 805.474 lei conform
HCL nr. 109 din 27.04.2017;Închirierii bunului imobil - Piața
Mărăței - proprietatea municipalității situată în str. Progresului, cu
destinația de piață agroalimentară
în suprafață de 1.096 mp.
conform HCL nr. 63/26.02.2016
20.07.2012. Prețul minim de
pornire la licitație este de 15,37 lei/
mp/lună conform HCL
nr.317/24.11.2016.Licitația va
avea loc pe data de 22.06.2017,
ora 16:30, la sala de ședințe a
Primăriei municipiului Piatra
Neamț, cu sediul în str. Ştefan cel
Mare nr. 6-8. Înscrierile și depunerea ofertelor se fac până la
data de 21.06. 2017 ora 16:30
inclusiv, la Primăria municipiului
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel
Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu
Publicul, Ghişeul Serviciului
Patrimoniu, Autorizări și Transport - zilnic între orele 8:00 –
16:30, unde se poate achiziţiona şi
documentaţia licitaţiei. Relaţii
suplimentare la telefon

0233218991, interior 122, zilnic
între orele 8:00 – 16:30.
l SC Real Bucov SA, societate în
faliment cu sediul în com Bucov,
sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, cu sediul în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1
et. 7, cab. 7B, anunta vanzarea la
licitatie publica a urmatoarelor
camere din caminul de nefamilisti
situate in Bucov, sat Pleasa, str
Principala, nr.1, jud Prahova,
respectiv camerele: nr.6, nr.8, nr.11,
nr.12, nr.13, nr.14 situate la parter
la pretul de 5.320,72 lei /camera;
camerele nr.103 si nr. 105 situate la
etajul 1 la pretul de 6.197,71 lei/
camera; camerele nr .402, nr.403,
nr.407 situate la etajul 4 la pretul
de 5.620,18 lei/ camera. Suprafata
utila a fiecarei camere este de 21.39
mp Dependintele: bucatarie, baie si
toalete sunt comune. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarilor Creditorilor din
28.08.2007 si din 24.11.2008, a
raportului de evaluare – precizare
intocmit de evaluator Constantin

LUNI / 22 MAI 2017
Valerica si Cernat Cornel in
02.2007 si a regulamentului de
participare la licitatie. Garantia de
participare la licitatie pentru aceste
bunuri este 10% din valoarea
bunurilor licitate. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de:
23.06.2017, 24.05.2017, 29.05.2017
30.05.2017, 31.05.2017, 06.06.2017,
07.06.2017, 08.06.2017, 13.06.2017
si 15.06.2017 orele 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et.7, cab.7B. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar cat
si la telefon 0344104525.

SOMAȚII
l Somație. Judecătoria Ineu.
Dosar nr.742/246/2017. Numitul
Barna Nicolae susține că a folosit
terenul intravilan înscris în cf nr.
302716 Beliu, provenită din
conversia de pe hârtie a CF vechi
1175 Beliu, nr. top. 710/10, intravilan în suprafață de 1439 mp, fără
construcții, asupra căruia figurează
ca proprietari tabulari sub B.1.
Grida Petru Gheorghe decedat la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr.
31734/19.05.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 02, luna
06, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării, nr. 188, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Tr Administrare Imobile S.R.L., cu domiciliul
fiscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, CUI 15691834: - Teren și construcții situate în
localitatea Alexandria, str. Vedea, nr. 31 - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare pentru
prima licitație = 680.387 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după
caz: Creditori, Sarcini: A.J.F.P. Teleorman, Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de
TVA ...%)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta
de cumpărare; b). dovadă plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitatei, achitată în contul IBAN
RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria municipiului Alexandria; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române,
copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/
pașaport; h). declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele
asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: - dovada emisă de
organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon 0247.421.176, int. 354.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de
executare nr. .... Nr. 5229 din 15.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de
bunuri imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 07. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 07, luna iunie, ora 13.30, anul 2017, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion,
nr. 6, jud. Dâmbovița se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/
terței persoane Enache Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Dărmănești, nr. 1086, jud. Dâmbovița,
licitația a IV - a: b) Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, teren
extravilan în suprafată de 5000 mp, situat în localitatea I.L. Caragiale, tarlaua 48, parcela 612/79,
punctul Boboci, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 20000 lei - (50% din prețul de evaluare =
40000 lei x 50% = 20000 lei - (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după
caz: Creditori, Sarcini; S.F.O. Moreni, Ipotecă legală *) În conformitate cu prevederile titlului VII din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cotă de
TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limbă română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 22.05.2017.

data de 11.06.1988 și Grida
Constantina, născută Aninosianu,
decedată la data de 16.07.1977,
exercitând o posesie continuă,
utilă, publică, exclusivă, fără
echivoc și sub nume de proprietar
de peste 30 de ani și fără ca alte
persoane să facă acte de deposedare sau tulburare, de la decesul
proprietarilor tabulari. Toți cei
interesați și care pretind că au
drpturi asupra terenului în discuție
au posibilitatea să depună de
îndată opoziție la Judecătoria
Ineu, întrucât în caz contrar în
termen de o lună de la ultima
afișare sau publicare se va proceda
la analizarea cererii petentului cu
privire la constatarea dreptului lui
de proprietate.

NOTIFICĂRI
l Tempo Insolv SPRL anunta
deschiderea procedurii generale de
insolventa privind pe Syma Developments SRL, cu sediul in Comuna
Scorteni, sat Bodenii Mari, str.
Insulei, nr.1, jud. Prahova,
J29/1064/2009, avand cod fiscal RO

25710607,dosar nr. 5615/105/2016 la
Tribunalul Prahova. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor 23.06.2017,
termenul tabel preliminar 13.07.2017, termen tabel
definitiv 07.08.2017, adunarea
creditorilor va avea loc
la 18.07.2017 ora 10 la sediul administratorului judiciar.

PIERDERI
l Pierdut atestat CPC marfă și
atestat ADR eliberate de ARR
Vâlcea pe numele Beldean
Constantin-Florian, din oraș
Ocnele Mari, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Pierdut poliţă I nr. 25245, aparţinând Omniasig şi poliţă H nr.
017531, aparţinând ABC Asigurări af late în gestiunea SC
Campion Broker de Asigurare
SRL. Se declară nule.
l Declar pierdute (nule) cadastru
original şi schiţă apartament
original, emisă de I.C.R.A.L.

Sector 1, ambele pentru adresa
şos. Panduri nr. 1, bloc 33, sc. 2, et.
3, ap. 35, sector 5, pe numele
Gaşpar Bălaşa.
l Declar pierdută (nulă) schiţă
apartament în original, adresa
bloc 109, Timonierului nr. 11-13,
et. 2, ap. 53, sector 6, emisă de
I.C.R.A.L. Sector 1 pe numele
Dragomir Alexandrina.
l Pierdut certificat de ambarcaţiune de agrement seria 11388
eliberat la data de 30.08.2005 de
Căpitănia Portului Sulina pe
numele: Panait Ion. Se declară nul.
l Subscrisa KADMOS Management S.R.L., cu sediul în Bucureşti,
sector 2, şos. Pantelimon nr. 285, bl.
11, scara A, et. 4, ap. 15,
J40/14108/2004, C.U.I. 16728370,
prin administrator Pallikaras Serafeim, declarăm pierdut şi nul Certificatul de înregistrare: B 1331517,
emis pe data de 01.04.2008 şi
eliberat la data 02.04.2008,
împreună cu certificatul constatator
emis o dată cu acesta.

COMEMORĂRI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 759. Dosar de executare nr. 175. Nr. 9485
din 17.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017,
luna mai, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08, luna
iunie, ora10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. Bl.30, se vor vinde la licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Pantazi Marian: a. Teren arabil
intravilan, în suprafață de 1658 mp, situat în localitatea Uliești, str. Jugureni, Tarla 8, parcelă 475/1,
jud. Dâmbovița, preț de evaluare/ de pornire al licitației I - a, 27.741 lei (exclusiv TVA *), grevate de
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Administrația sector 6 a Finanțelor
Publice București, Proces verbal sechestru nr. 5939/17.03.2017. *) În conformitate cu prevederile
titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este
taxabilă (cotă de TVA 19%.)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la
locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta
de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limbă română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). dovada
emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligații fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligația
de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după
caz: .... Împotriva prezentului înscris se 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 nr. 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 completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713.445. Data afisării: 22.05.2017.

