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OFERTE SERVICIU
Companie multinaţională angajează agenţi 
de securitate. Tel.: 0723.305.347.

Unitatea Militară 0131 București scoate la 
concurs, o funcție de administrator, cu 
contract pe perioadă determinată, prevăzută 
cu studii liceale cu bacalaureat și cursuri de 
specialitate în industria hotelieră și turism 
sau alimentație publică și o funcție de îngri-
jitor, cu contract pe perioadă nedeterminată 
prevăzută cu studii liceale sau gimnaziale. 
Cererile de înscriere se depun la sediul insti-
tuției până la data de 30.12.2015. Relații la 
telefon: 0214081077; 0214081231.

Institutul Naţional de Statistică organizează 
concurs pentru ocuparea unei funcţii publice 
de execuţie temporar vacantă de expert supe-
rior la Direcţia de statistici agricole și de 
mediu. Concursul se organizează la sediul 
I.N.S. din București, Bd. Libertăţii 16, sector 5,  
în data de 06.01.2016, ora 10:00, proba scrisă. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune 
în termen de 8 zile de la data publicării anun-
ţului, la sediul I.N.S.. Dosarul de înscriere 
trebuie să conţină obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. Condiţiile de participare la concurs 
aprobate și bibliografia stabilită se afișează la 
sediul și pe site-ul I.N.S. (www.insse.ro). 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
I.N.S. și la telefon (021)317.77.82.

Curtea de Apel București organizează 
concurs, în condiţiile legii, în zilele de 09 și 

12 februarie 2016, la sediul din Splaiul Inde-
pendenţei nr. 5, Sector 4, pentru ocuparea 
posturilor de grefier vacante pe durata deter-
minată: cu studii superioare la Tribunalul 
București – 1 post, Judecătoria Sectorului 1 
București – 1 post, Judecătoria Sectorului 2 
București – 1 post, Judecătoria Sectorului 3 
București – 1 post, Judecătoria Sectorului 6 
București – 1 post, Tribunalul Ilfov – 2 
posturi, Judecătoria Buftea – 1 post, Judecă-
toria Giurgiu – 1 post și cu studii medii la 
Judecătoria Buftea – 1 post și la Tribunalul 
Giurgiu 1 post. Condiţii de participare, 
tematica, bibliografia și actele necesare 
înscrierii la concurs vor fi afișate la sediul 
Curţii de apel București și pe pagina de 
Internet la adresa: http://www.cab1864.eu, la 
rubrica Personal – Concursuri/Examene. 
Cuantumul taxei de concurs, stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistra-
turii nr. 159/2015, este de 150 lei și se achita 
la casieria Curţii de Apel București. Cererile 
de înscriere și dosarele cu documentele nece-
sare vor fi depuse la sediul Curţii de Apel 
București – Splaiul Independenţei nr. 5, 
sector 4, mezanin, cam M01, în perioada 
04-19 ianuarie 2015 (inclusiv), în zilele 
lucrătoare, astfel: între orele 09:00-16:00 în 
zilele de luni, marţi, joi și vineri între orele 
09 – 18:00 în ziua de miercuri. 

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoșii noștri traco-dacii 
și romanii sunt mândria 
românilor de pretutin-
deni. Tel. 0761.674.276; 
0733.940.772.

VÂNZĂRI IMOBILE
Hotel central,  Craiova, 3 stele.  Tel. 
0723.700.365. 

CITAȚII
Crețu Corneliu chemat în garanție, este citat 
î n  z i u a  d e  1 2 . 0 1 . 2 0 1 6  î n  d o s a r u l 
25547/197/2009* la Judecătoria Brașov, 
complet C10, ora 13.00.

Cirebe Szuszana mar. Vuka Ilie lui Gligor, cu 
domiciliul necunoscut, este citată la Judecă-
toria Turda în data de 18.01.2016, ora 08.30, 
sala 3, în Dosar 2529/328/2015, având ca 
obiect uzucapiune.

Mihai Gheorghe este citat la Judecătoria 
Turda în data de 18.01.2016, ora 08.30, sala 3, 
în Dosar 1460/328/2015, pentru uzucapiune.

Numitul  Frâncu Marian este  chemat în 
data de 13.01.2016, ora 9.00 la Judecătoria 
Buzău, în calitate de intervenient forțat,  în 
dosarul nr.5955/200/2014, având ca obiect 
pretenții, în contradictoriu cu SC Euroins 
Asigurare-Reasigurare SA.

Numitul Moisă-Ioan-Udilă Nicolae cu 
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea 
oraș Ocna Sibiului, str. Băilor nr. 9, jud. 
Sibiu, este citat la Judecătoria Iași pe data 
de marți, 26.01.2016, ora 13.00, completul 

publicitate

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 Manita Grup SRL - Pitești, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism Dacia Logan, berlină, an fabricație 2008, capacitatea cilindrică 1461 
cmc, albastru, combustibil - motorină, nr. înmatriculare AG 17 MNM. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 8.160 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria 
Pitești - beneficiar AJFP Argeș, cod fiscal 4469213, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de 
Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 13/01/2016. Licitația va avea loc în 
data de 14/01/2016, ora 13:00:00, la Sediul AJFP Argeș - Colectare Contribuabili 
Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. 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, 
Colectare Contribuabili Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.
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C22 m, camera Sala 3, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 30867/245/2015, în 
procesul de ordonanță președințială stabi-
l ire  domici l iu minor cu reclamanta 
Sundeeva Olga.

Fierariu Severin-Petru în calitate de pârât 
este chemat în instanţă, camera sala 5, 
complet c4-faliment, în data de 02.02.2016, 
ora 9:00, în proces cu Dinamic Insolv 
IPURL, în calitate de reclamant, în dosarul 

nr. 1411/112/2015/a1 al Tribunalului Bistriţa 
– Năsăud , având ca și obiect atragere 
răspundere pentru intrarea în insolventa SC 
Eva-Luna SRL art.169 din Legea nr. 
85/2014.

Judele Ionel Fanel în calitate de pârât este 
chemat în instanţă, camera sala 5, complet 
c4-faliment, în data de 02.02.2016, ora 9:00, 
în proces cu Dinamic Insolv IPURL, în cali-
ta t e  de  r ec lamant ,  în  dosaru l  nr. 
1412/112/2015/a1 al Tribunalului Bistriţa – 
Năsăud , având ca și obiect atragere răspun-
dere pentru intrarea în insolventa SC Silvia 
Bicom SRL art.169 din Legea nr. 85/2014.

Doamna Dumitriu Silvia, identificată cu 
CNP 2570319221157, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Iași, Str. Mitropolit Varlaam, 
nr.12A, bl.C2, et.1, ap.14, judeţul Iași, este 
chemată la Judecătoria IAŞI, cu sediul IAŞI, 
str. A. Panu nr. 25, jud. IAŞI, camera Sala 6 
- Camera de consiliu, în ziua de 11.01.2016, 
Completul C23, ora 12:00, în calitate de 
Pârât, în proces cu EON Energie Romania 
SA în calitate de Reclamant, cerere de 
valoare redusă, dosar nr. 19984/245/2015.

Domnul Enache Laurenţiu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Vaslui, Str. Castanilor 
judeţul Vaslui, este chemată la Judecătoria 
VASLUI, cu sediul Vaslui, str. Ing. Badea 
Romeo nr. 13, jud. Vaslui, camera Sala 
consiliu, în ziua de 11.01.2016, Completul 1 
civil + minori, ora 08:30, în calitate de Pârât, 
în proces cu EON Energie Romania SA în 
calitate de Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 7055/333/2015.

Doamna Malaimare Maria, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Botoșani, Ale. Curcubeului, 
Nr.1, Sc.D, Et.4, AP.17, judeţul Botoșani, 
este chemată la Judecătoria Botoșani, cu 
sediul Botoșani, Bd. Mihai Eminescu nr. 38, 
jud. Botoșani, camera Sala -, în ziua de 
20.01.2016, Completul C9, ora 08:30, în 
calitate de Pârât, în proces cu EON Energie 
Romania SA prin reprez. aV. Popa Anca în 
calitate de Reclamant, cerere de valoare 
redusă, dosar nr. 14249/193/2015.

Se citează S.C. Enidas Grup S.R.L. cu sediu 
în Rm. Vâlcea, str. George Coșbuc, nr. 4, 
spațiul 101, jud. Vâlcea, pentru a se prezenta 
la Judecătoria Rm. Vâlcea din Rm. Vâlcea, 
Scuarul Revoluției, nr. 2, complet C14, în 
data de 18.01.2016, ora 09:00, în calitate de 
c h e m a t ă  î n  g a r a n ț i e  î n  d o s a r u l 
8105/288/2014, în proces cu reclamanta 
Asociația de Proprietari, nr. 5, CT2 1 MAI și 
pârâta Moda Sârguința, pentru pretenții.

Se citează I.I. Băeș Daniela cu sediu în com. 
Vlădești, str. Bogoslovești, nr. 183A, jud. 
Vâlcea, pentru a se prezenta la Judecătoria 
Rm. Vâlcea, din Rm. Vâlcea, Scuarul Revo-
luției nr. 2, complet C14, în data de 
18.01.2016 ,ora 09:00, în calitate de chemată 
în garanție în dosarul 8105/288/2014, în 
proces cu reclamanta Asociația de Proprie-
tari, NR. 5, CT2 1 MAI și pârâta Moda 
Sârguința, pentru pretenții.

Se citează CARDAN PARASCHEVA, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Republica 
Federala Germania, BONN, Kantstr. 2, 
53177,  la Judecatoria Cluj-Napoca, camera 
169, în ziua de 11.01.2016, Completul 
Complet C18 NCPC, ora 8:00, in calitate de 
Pârât,  în proces cu societatea IMK 
CONSULTING S.R.L. în calitate de Recla-
mant, in dosar nr. 13204/211/2015, avand ca 
obiect obligaţie de a face.

DIVERSE
Subscrisa SC BERSER SA, având sediul în 
Mun.București, Str. Drumul Binelui, nr.6, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
Licitația a-I-a. Anul 2016, luna Ianuarie, ziua 12, ora 12.00. 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 12, luna 
Ianuarie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Hagiescu SRL, cu domiciliul fiscal în sat Icoana, com. Ulmi, jud. Giurgiu, 
cod de identificare fiscală RO 12892000. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care 
grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: 24%. 1) 
Autoutilitară Ford Focus, GR.08.HMF, serie șasiu – WF0NXXGCDN2U256688, anul fabricației – 2002, autoturismul este în stare de 
funcționare, culoarea caroseriei – gri, caroseria este în stare satisfăcătoare, sistemele de transmisie, rulare, frânare, electric sunt 
în stare de funcționare, grad de exploatare – mediu, starea generală de întreținere – satisfăcătoare, 7.500 lei, 1.800 lei; 2) 
Autoutilitară Iveco Daily, GR.15.HMF, serie șasiu – ZCFC65A0005358126, anul fabricației – 2001, autoturismul este în stare de 
funcționare, culoarea caroseriei – alb, caroseria este în stare satisfăcătoare, cu urme de rugină vizibile, sistemele de transmisie, 
rulare, frânare, electric sunt în stare de funcționare, grad de exploatare – mediu, starea generală de întreținere – satisfăcătoare, 
14.000 lei, 3.360 lei. Total: 21.500 lei, 5.160 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt 
grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit 
astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria 
Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”, (plata taxei de participare la licitatie se va efectua în timp util, 
răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de 
creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria răspundere cu privire la 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a 
fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel 
puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la 
licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.216705, int. 312, persoană de contact: Obreascu Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mobile/ Licitația a- I –a. Anul 2016, luna Ianuarie, ziua 06, ora 12.00. 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 
06, luna Ianuarie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-
I-a), următorul bun mobil, proprietatea debitorului S.C. Bursa Metal SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Vărăști, sat Dobreni, str. 
Vasile Militaru, nr. 262, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 26970036: Nr. crt. 1. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: Autoturism Mercedes Benz 211, GR-04-MGK, an fabricație 2004, sș: WDB2110261A609412, capacitate cilindrică 3200 
cmc, Diesel, cutie manuală, culoare negru. Stare generală - satisfăcătoare. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv 
TVA): 19.800 lei. T.V.A. (24%): 4.752 lei. Total: 19.800 lei. T.V.A. (24%): 4.752 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii, fiind 
depozitate în localitatea Vărăști, sat Dobreni, str. Vasile Militaru, nr. 262, jud. Giurgiu. 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 bunului sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada 
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat pznă la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
- pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - 
declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent 
pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 
12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex 
sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură 
specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Gheorghe Mircea.
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Sector 4, în calitate de titular al planului/
programului PUD “Imobil P+etaj parţial cu 
funcţiune retail „- amplasat în Str.Drumul 
Binelui nr. 51 şi Str.Binelui lot 5, sector 4, Bucu-
reşti anunţă publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare în cadrul şedinţei 
Comitetului Special Constituit din data de 
17.12.2015, urmând ca planul/programul 
propus să fie supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Comentarii privind decizia 
etapei de încadrare se primesc în scris la sediul 
ARPM Bucureşti, în termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea anunţului.

LICITAȚII
Licitație deschisă” pentru achiziția de „BLOC 
CU PROTECȚIE TIP BPNTT-1”. 1. Date 
identificare achizitor: Societatea FISE ELEC-
TRICA SERV S.A -SISE Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, CUI 14493251, tel.: 
0372/680372, fax: 0268/305504, achiziționează 
„BLOC CU PROTECȚIE TIP BPNTT-1”, 
Cod CPV 31220000-4 –Componente de 
circuite electrice; în cantitățile şi condițiile 
prevăzute în documentația de atribuire; 2. 
Procedura aplicată: „Licitație deschisă”. 
Prezenta nu este o procedură de achiziții 
publice, ci se derulează conform procedurii de 
achiziții interne a Societății FISE ELEC-
TRICA SERV S.A.; 3. Împărțire pe loturi: 
NU; 4. Nu se acceptă oferte alternative; 5. 
Locul de livrare a produselor: DDP beneficiar 
depozitul SISE Transilvania Sud din Tg. 
Mureş; 6. Natura şi cantitatea produselor ce se 
vor achiziționa: „BLOC CU PROTECȚIE TIP 
BPNTT-1”, cantitate acord cadru: min. 3 buc. 
-max. 12 buc; 7. Durata acordului cadru: 12 
luni de zile. Termenul de livrare: max. 10 zile 
de la data semnării contractului subsecvent; 8. 
a. Data limită de primire a ofertelor: 
12.01.2016, ora 09.00. Data deschiderii ofer-

telor: 12.01.2016, ora 10.00; 8. b. Adresa la 
care se depun ofertele: sediul SISE Electrica 
Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie 
nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 8. c. Limba 
de redactare a ofertelor: limba română; 9. 
Modalităţile de finanţare: surse proprii 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor din 
Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofer-
telor; 12. Criteriul de atribuire a contractului: 
„prețul cel mai scăzut”; 13. Garanție de parti-
cipare: conform Documentație de atribuire; 
14. Documentația de atribuire costa 150 lei, 
fără TVA, procurata de la sediul achizitorului. 
Persoane de contact: Mihaela Hosu: mihaela.
hosu@ts.electricaserv.ro.

Anunţul privind organizarea licitaţiei de 
vânzare de masă lemnoasă pe picior. Organi-
zatorul licitaţiei: Primăria Comunei D. 
Candrenilor, comuna D. Candrenilor, nr. 85, 
județul Suceava, telefon / fax 0230575005, 
e-mail primariadc@yahoo.com; Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 07.01.2016, ora 12.00; 
Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul primăriei 
D. Candrenilor, comuna D. Candrenilor, 
județul Suceava;  Tipul licitaţiei: licitaţie 
publică cu strigare;  Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015; Data 
şi ora organizării preselecţiei: 29.12.2015 ora 
14.00; Data şi ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 29.12.2015 ora 13.00; 
Lista partizilor care se licitează, preţul de 
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 11.432  m3, din care pe natură 
de produse: — produse principale: 11.432 

publicitate

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 bunurilor mobile ale SC Legume Muntenia SRL 
(Licitația I -a). 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 08, luna Ianuarie 2016, ora 10.00, în 
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Legume Muntenia SRL, CUI 
25626345, cu sediul în localitatea Prundu, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – 
descriere sumară: Combină John Deere S 690i. Prețul de evaluare sau de pornire a 
licitației (exclusiv TVA): 703.130 lei. Cota TVA: 24%. Total: 703.130 lei. Bunurile 
mobile nu sunt grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(inclusiv TVA) 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 415, la domnul Adrian Miu. 
Data afișării: 08.12.2015.

(m3), şi, respectiv, pe specii şi grupe de 
specii: — răşinoase: 10.725 (m3); — fag: 
694 (m3); — diverse tari: 13 (m3). Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprietate 
publică certificat. Pentru masa lemnoasă 
pe picior rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei se va organiza o noua 
licitație în condițiile prevăzute de HG 
924/2015. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul O. S. DORNA înce-
pând cu data de: 21.12.2015. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei şi reprezentan-
tului Ocolului Silvic Dorna:   th. Florea 
Mihai Trifon, telefon 0756/752.317. Orga-
nizator, Primăria comunei Dorna Candre-
nilor, județul Suceava.

PIERDERI
SC Centro Trans Corporation SRL declară 
pierdut avizierul de însoţire a mărfii cu 
seria DJ VAS, de la nr. 0923151 la 0923200.

Pierdut certificat de membru eliberat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali din România 
filiala Constanâa nr. CT003948 din 
13.03.2015 pe numele Bejenaru Mihaela, 
CNP 2790920135052 absolventă a Şcolii 
Postliceale Sanitare promoţia 2009.

SC Mass Media România de Mâine SRL, 
CUI 13341077, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Berceni, 24, sector 4, anunţă pierderea 

Certificatului constatator pentru sediul 
secundar din Bucureşti, Bd. Timişoara, 58, 
et. 2, 15 m.p. Îl declarăm nul. 

Pierdut Certificat pregătire profesional nr. 
T00093561L, seria 0077146000 eliberat la 
20.08.2011 de A.R.R. Tulcea pe numele: 
Guțu Marian. Se declară nul.

Pierdut atestat taxi CPTx, 111962, eliberat 
–A.R.R., Craciun Stelian, declar nul.

Declar pierdut (nul) certificatul de membru 
al Colegiului Farmaciştilor din România 
eliberat de Colegiul Farmaciştilor din 
România pe numele de Motrun Oana.

COMPANIA DE CERCETĂRI APLICA-
TIVE ŞI INVESTIŢII S.A., înregistrată la 
O.R.C.T.B. sub nr. J40/5141/2002, C.U.I. 
14702714, cu sediul social în Bucureşti, Str. 
Gârlei nr. 1, sector 1, declar pierdut Certi-
ficatul Constatator emis de  O.R.C.T.B. în 
27.04.2005, în baza declaraţiei pe propria 
răspundere nr. 178503/22.04.2005 conform 
căreia societatea nu desfăşoară activităţi la 
punctul de lucru din Sos. Mihai Bravu nr. 
231, Ploieşti, Jud. Prahova şi Certificatul 
Constatator emis de   O.R.C.T.B. în 
05.08.2005, în baza declaraţiei pe propria 
răspundere nr. 572545/02.08.2005 conform 
căreia societatea desfăşoară activităţi la 
punctul de lucru din Bdul. Basarabia nr. 
256, Sector 3, Bucureşti.  LE DECLARĂM 
NULE. 


