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OFERTE SERVICIU
Şcoala Gimnazială Nr. 150, Bd. Eroii Sanitari 
Nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, anunţă scoa-
terea la concurs în data de 28.10.2015, a 1/2 
post de Administrator financiar (contabil) şi a 
postului de îngrijitor. Depunerea dosarelor se 
face la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 150- Secre-
tariat, în intervalul orar 9,00-13,00 în perioada 
19- 23.10.2015.  Informaţii  la telefon 
021.410.84.08.

Compania WALTER TOSTO WTB angajează 
60 de proaspăt absolvenţi ai şcolilor profesio-
nale care şi-au finalizat studiile în ultimii trei 
ani, pentru meseriile de „Sudor” şi „Lăcătuş 
mecanic”, excelenţi cunoscători ai limbii 
române şi ai limbii ruse, în scopul integrării 
profesionale în companie şi al desfăşurării 
activităţii în cadrul proiectelor speciale pentru 
clienţii internaţionali. CV-urile se trimit prin 
fax la: 031.420.10.60 sau e-mail la: job@wtb.ro.

Primăria or. Mărăşeşti, jud. Vrancea, organi-
zează în 09-10-2015, ora 9, Concursul pentru 
ocuparea unui post temporar vacant, personal 
contractual, de muncitor calificat, tr.IV, în 
SPAAGISV. Condiţiile de participare: -Gene-
rale: conform art.3 din H.G. nr.286/2011 
modificată şi completată; -Specifice: cel puţin 
studii primare; diplomă de calificare în dome-
niul construcţiilor, sau peisagistică, sau meca-
nică; vechime în muncă cel puţin 1 an. În 
perioada 24- 30/9/2015, la sediul  Primăriei se 
vor depune dosarele de participare la concurs. 
Concursul va avea următoarele etape: 
-Selecţia dosarelor în 01-10-2015; -Proba prac-
tică în 09-10-2015, ora 9; -Interviul- data va fi 
anunţată ulterior. Relaţii suplimentare, la 
sediul Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon 
0237260550.

Primăria comunei Mihai Eminescu organi-
zează în data de 26 octombrie 2015, ora 10.00 
proba scrisă, 28 octombrie 2015, ora 10.00 
interviul, concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de execuţie de Consilier  clasa 
I, grad profesional debutant, în cadrul 
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului al aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Mihai Eminescu. Condi-
ţiile de participare la concurs şi bibliografia se 
afişează la sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu. Concursul va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Mihai Eminescu. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
comunei Mihai Eminescu- loc. Ipoteşti, com. 
Mihai Eminescu, jud. Botoşani- sau la telefon: 
0231.512.183.

Primăria comunei Dorneşti județul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuție vacante de inspector CL.I-
grad profesional Principal în -Compartiment 

agricol, cadastru şi urbanism. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei comunei 
Dorneşti  județul Suceava la data de 
27.10.2015 – ora 10,00 - proba scrisă, la data 
de 29.10.2015, ora 10,00 - interviul. Biblio-
grafia şi condițiile de înscriere  sunt afişate la 
sediul instituției. Înscrierile se primesc în 
termen de 20 de zile de la publicarea anun-
tului. Relațiil suplimentare, la sediul instituției 
sau la tel.0230568217, int. 504.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Maramures cu sediul în Baia Mare, str. 
Hortensiei, nr.1/A, scoate la concurs, în zilele de 
28.10.2015 (proba scrisă) şi 30.10.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional debutant – 
Punct de Lucru Viseu de Sus; Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţi-
ativă şi creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 28.10.2015 – ora 09:00 
– proba scrisă; 30.10.2015 – ora 12:00 – inter-
viul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Maramures.

Spitalul Municipal Dorohoi organizează 
concurs în conformitate cu prevederile HGR 
286/2011, cu modificările şi completările ulte-
rioare, în incinta unităţii din str. Bd. Victoriei, 
nr. 75, pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante de: -un post de asistent medical gene-
ralist cu PL, perioadă nedeterminată în cadrul 
secţiei Cardiologie; -un post de asistent 
medical PL, perioadă nedeterminată în cadrul 
Lab.Radiologie şi Imagistică medicală cu 
studii care atestă competenţe de Radiologie şi 
Imagistică medicală; -un post de infirmieră în 
cadrul secţiei ATI, perioadă nedeterminată; 
-un post de îngrijitoare în cadrul secţiei 
Neurologie, perioadă nedeterminată; -un post 
de muncitor I, lenjer post ce deserveşte şi 
garderoba unităţii perioadă nedeterminată; 
-un post de muncitor IV, nivel calificare 
fochist perioadă nedeterminată, Conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -proba scrisă în data de 22.10.2015, ora 
10.00; -proba interviu în data de 27.10.2015, 
ora 10.00. Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs pentru postu-
rile vacante: -diplomă de şcoală sanitară 
postliceală; -competenţe de Radiologie şi 
Imagistică medicală pentru postul de as.
medical în cadrul lab.Radiologie; -diplomă de 
absolvire a şcolii generale sau liceu, curs de 
infirmieră organizat de OAMGMAMR; 
-diplomă de bacalaureat, vechime în speciali-
tatea postului 9 ani; -diplomă de absolvire a 

liceului, certificat de calificare în meseria de 
fochist, autorizaţie ISCIR pentru cazane abur 
grupa I (Unu). Punctajul final se calculează ca 
medie aritmetică a punctajelor obţinute la 
proba scrisă şi interviu. Anunţul de concurs, 
bibliografía şi tematicile de concurs sunt 
afişate la avizierul unităţii, pe site-ul unităţii, 
pe site-ul Primăriei, Serv.RUNOS. Dosarele se 
depun la Serv.RUNOS până pe data de 08 
Octombrie 2015 inclusiv, ora 13.00. Relaţii se 
pot obţine la tf.: 0733.949.969.

Serviciul public de administrare şi exploatare 
a pieţei centrale agroalimentare a municipilui 
câmpina anunţă organizarea unui concurs la 
sediul sau din Câmpina, Str. Republicii, nr. 
16A, pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractuale vacanţe: 1. Consilier adminis-
trativ în cadrul compartimentului adminis-
trativ (perioada determinată – până la data de 
11.08.2017). Condiţii necesare: - Studii superi-
oare de lungă durata absolvite cu diplomă de 
licenţă; - Experienţă în administraţia publică 
locală. - Programul concursului: 13.10.2015, 
ora 10,00 / proba scrisă 15.10.2015, ora 10,00/ 
interviu. Dosarele se depun la sediul instituţiei 
din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul 
juridic, până în data de 30.09.2015. 2. Îngri-
jitor în cadrul compartimentului administrativ 
(perioada nedeterminată). Condiţii necesare: 
- Minim studii generale; - Clinic sănătos şi 
rezistenţă în condiţii de stres; - Programul 
concursului: 15.10.2015, ora 13,00 / proba 
practică. 15.10.2015, ora 15,00/ interviu. Dosa-
rele se depun la sediul instituţiei din Str. 
Republicii, nr. 16A, compartimentul juridic, 
până în data de 08.10.2015.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cerni-
şoara  nr. 38-40, sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor contractuale de 
execuţie vacante, perioadă nedeterminată în 
data de 16.10.2015 ora 10.00 proba scrisă/ 
practică şi interviu în data de 20.10.2015 
ora10.00 după cum urmează:  1. Centrul 
Pentru Copii cu Dizabilități “Domnița 
Bălaşa”: -1 post referent- Cerinţe de partici-
pare la concurs: Studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime/ experienţă 
minim 1 an; -2 posturi asistent medical- 
Cerinţe de participare la concurs: studii post-
liceale asistent medical absolvite cu diplomă; 
vechime/ experienţă minim 1 an; Aviz de 
liberă practică; 2. Complex Servicii Sociale 
,,Istru”: -1 post inspector de specialitate- 
Cerinţe de participare la concurs: Studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul socio-uman; vechime/ experienţă 
minim 1 an; -1 post asistent medical- cerinţe 
de participare la concurs: Studii postliceale de 
asistent medical absolvite cu diplomă; 
vechime/ experienţă minim 1 an; Aviz de 
libera practică; 3. Serviciul Prevenirea Sepa-

rării Copilului de Familie -1 post inspector de 
specialitate-  Cerinţe de participare la concurs: 
Studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniu socio-uman; Vechime/ 
experienţă minim 1 an;  4. Serviciul Asistenţă 
şi Situaţii de Abuz Neglijare Trafic şi Eploa-
tarea Copilului: -1 post inspector de speciali-
tate (cu atribuţii de psiholog)- Cerinţe de 
participare la concurs: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
psihologie; vechime/ experienţă minim 1 an; 
aviz de liberă practică; 5. Complex Servicii de 
Recuperare: -1 post asistent medical- Cerinţe 
de participare la concurs: studii postliceale de 
asistent medical absolvite cu diplomă; 
vechime/ experienţă minim 1 an; aviz de liberă 
practică; 6. Complex Servicii Apartamente de 
Tip Familial: -1 post inspector de specialitate- 
Cerinţe de participare la concurs: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul socio-uman; vechime/ experienţă 
minim 1 an; 7. Centrul de Primire şi Evaluare 
în Regim de Urgenţă “Arlechino”: -1 post 
muncitor calificat (îngrijitor)- Cerinţe de 
participare la concurs: studii generale/ medii; 
vechime /experienţă minim 1 an; 8. Centrul de 
zi Copii Străzii Speranţa -1 post psiholog- 
Cerinţe de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul psihologie; vechime/ expe-
rienţă minim 1 an; aviz de liberă practică; 
-1 post asistent social- Cerinţe de participare 
la concurs: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul asistenței 
sociale; vechime/ experienţă minim 1 an; aviz 
de libera practică; 9. Centrul de zi Copii cu 
Dizabilități Orşova: -1 post muncitor calificat 
(infirmieră)- Cerinţe de participare la concurs: 
studii generale/ medii; vechime/ experienţă 
minim 1 an; Certificat calificare infirmieră; -1 
post referent- Cerinţe de participare la 
concurs: studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; vechime/ experienţă minim 1 an; 
10. Centrul de Recreere şi Dezvoltare Perso-
nală Conacul Golescu- Grant: -1 post referent- 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Popa Nicoleta – Băiculești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață de 112 mp 
situată în localitatea Băiculești, satul Mănicești, jud. Argeș, 80.200 lei; Teren 
intravilan în suprafață de 2758 mp, situat în localitatea Băiculești, satul Mănicești, 
jud. Argeș, 76.800 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi 
confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul RO 31TREZ 0485 067X XX00 
3271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 20/10/2015. Licitația va avea loc în 
data de 21/10/2015, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
Sarcinile care grevează bunurile sunt: Somație Executor Judecătoresc Iordache 
Vasile. 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 Serviciul Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Onea Gabriel – 
Băiculești, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren 
intravilan 2800 mp, 74.100 lei; Clădire în suprafață de 478 mp, 521.900 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei 
de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate 
(plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis 
la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 21/10/2015. Licitația va avea loc în data de 
22/10/2015, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 
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 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
10655/2008. Nr. 14789/22.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 luna 10 ziua 15. În temeiul art. 162, alin (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 15, luna 10, anul 
2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează licitație publică 
pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului Ans. 44, parter, 
proprietate a debitorului Zamfir Edmond, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești, 
str. Depoului nr. 4, bl. B 10, sc. A, apt. 4, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1) Autoturism Marca Daewoo, 
tipul Nubira, nr. identificare UUJF3561D 004897, serie motor 032089R, cilindree 
1598, nr. înmatriculare IL-63-ZAM, an fabricație 2003. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației, exclusiv TVA, Preț de pornire la licitație: 2000 lei. Cota TVA: 24%. 
Licitația se află la al treilea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de 
evaluare, diminuat cu 50%. Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității 
Fetești, jud. Ialomița. * Cota de taxă pe valoare 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 ulterioare și pct. 4, alin. (3) din 
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ultrioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunului sunt invitați să prezinte, pâna la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate, dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 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 
0243.364750, interior 17.

Cerinţe de participare la concurs: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime/ 
experienţă minim 1 an; 11. Complex de 
Servicii Sociale de zi Sf. Maria: -1 post 
muncitor calificat (îngrijitor persoane vârst-
nice cu handicap)- Cerinţe de participare la 
concurs: studii generale /medii; Vechime/ 
experienţă minim 1 an; 12. Serviciul Evaluare 
Complexă Persoane Adulte cu Handicap: -1 
post psiholog-Cerinţe de participare la 
concurs: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul psihologie; 
vechime/ experienţă minim 1 an; aviz de liberă 
practică; -1 post asistent social- Cerinţe de 
participare la concurs: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licență în domeniul asis-
tenței sociale; vechime/ experienţă minim 1 
an; Aviz de libera practică; 13. Centrul de 
Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabili-
tăți: -1 post inspector de specialitate- Cerinţe 
de participare la concurs: studii superioare  
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
socio-uman; vechime/ experienţă minim 1 an; 
-1 post psiholog- Cerinţe de participare la 
concurs: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul psihologie; 
Aviz de liberă practică; vechime/ experienţă 
minim 1 an; 14. Serviciul Prestații Sociale și 
Facilități: -1 post inspector de specialitate- 
Cerinţe de participare la concurs: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul socio-uman; vechime/ experienţă 
minim 1 an; disponibilitate pentru lucrul 
direct cu beneficiarii; 15. Complex de Servicii 
Sociale “Floare Roșie”: -1 post asistent 
medical- Cerinţe de participare la concurs: 
studii postliceale de asistent medical absolvite 
cu diplomă; vechime/ experienţă minim 1 an; 
Aviz de liberă practică; abilităţi de comunicare 
și experienţă în lucrul cu beneficiarii. 16. 
Centrul Social Multifuncţional “Sf. Andrei”: 
-1 post asistent medical- Cerinţe de partici-

pare la concurs: studii postliceale de asistent 
medical absolvite cu diplomă; vechime/ expe-
rienţă minim 1 an; Aviz de liberă practică; 
Abilităţi de comunicare și experienţă în lucrul 
cu copii. 17. Centrul de zi Sf. Impăraţi 
Constantin și Elena: -1 post inspector de 
specialitate-  Cerinţe de participare la concurs: 
studii superioare absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul socio-uman; vechime/ 
experienţă minim 1 an; Dosarul de înscriere la 
concurs se depune în termen de 10 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, 
București, Str. Cernișoara, nr.38-40 și trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6, sect. 2, conform H.G. nr. 
286/2011 *actualizat. Concursul se va desfă-
șura în str. Floare Roșie nr. 7A -București- 
Sector 6.  Condiţii le de desfășurare a 
concursului sunt afișate la sediul instituţiei și 
pe pagina de internet www.asistentasociala6.
ro. Relaţii suplimentare la tel. 021/745.72.37 
int.133.

CONCURS
Examen/ Concurs: Pentru încadrarea prin 
recrutare din sursă externă, a patru posturi de 
personal  contractual vacante din cadrul 
Centrului pentru Cazarea Străinilor Luaţi în 
Custodie Publică Arad, respectiv: -două 
posturi de îngrijitor; -două posturi de 
muncitor calificat IV-I (ospătar). 1. Pentru 
posturile de îngrijitor: -în data de 19.10.2015 
(proba practică), ora 09.00 -la sediul Centrului 
pentru Cazarea Străinilor luaţi în Custodie 
Publică Otopeni din cadrul Inspectoratului 
General pentru Imigrări, șos. București- 
Ploiești nr.257; -în data de 21.10.2015 
(interviu), ora 09.00 -la sediul Inspectoratului 
General pentru Imigrări din București, str. Lt. 
Col. Marinescu Constantin, nr.15 A, Sector 5. 

Nivelul studiilor: Să fie absolvent de studii 
generale, cu certificat de capacitate/ absolvire 
a învăţământului de 8 ani; pentru ocuparea 
posturilor nu este necesară vechime în specia-
litatea studiilor. 2. Pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I (ospătar): -în data de 
19.10.2015 (proba practică), ora 13.30 –la 
sediul Centrului pentru Cazarea Străinilor 
luaţi în Custodie Publică Otopeni din cadrul 
Inspectoratului General pentru Imigrări, șos. 
București- Ploiești nr.257; -în data de 
21.10.2015 (interviu), ora 13.30 -la sediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări din 
București, str. Lt. Col. Marinescu Constantin, 
nr.15 A, Sector 5. Nivelul studiilor: Să fie 
absolvent de studii generale, cu certificat de 
capacitate/ absolvire a învăţământului de 8 
ani; Să aibă calificare de ospătar; pentru 
ocuparea posturilor nu este necesară vechime 
în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere 
la examen/ concurs se vor depune la sediul 
Inspectoratului General pentru Imigrări din 
municipiul București, str. Lt. col. Marinescu 
Constantin, nr.15 A, Sector 5, Serviciul 
Resurse Umane și Asistenţă Psihologică, până 
la data de 08.10.2015, în zilele lucrătoare, 
intervalul orar 08.00–16.00. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 021.410.75.13, 
interior 19032- Serviciul Resurse Umane și 
Asistenţă Psihologică, în zilele lucrătoare între 
orele 8.00-16.00, persoană de contact inspector 
principal de poliţie Florin Gîrcoveanu. 
Anunţul a fost postat în Monitorul Oficial.

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

CITAȚII
Subsemnaţii: Domizi Massimlliano și Cipriani 
Mirko sunt invitaţi în 28.10.2015, ora 09.00, 
Judecătoria Brașov, D.C. 8129/197/2015- 
obiect „obligaţie de a face”.

Seros Ioana cheamă la Judecătoria Brăila, 
sala 4, complet C 12 civil, în data de 30 
septembrie 2015, ora 9.00, pe pârâtul Seros 
Paulică, cu ultimul domiciliu cunoscut 
comuna Ghidigeni, jud. Galaţi, str. Câmpului 
nr. 3, în dosar nr. 22011/196/2014.

Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel 
Gabriel și Godja Emanuel sunt chemaţi în 
judecată în calitate de pârâţi, în proces având 
ca obiect pretenţii civile, fiind citaţi pentru 
data de 13.11.2015 la Judecătoria Brașov sala 
J3, ora 09.00, în Dosar 12549/197/2013 în 
litigiu în care, calitate de reclamanţi au Zsold 
Hermine Rosine, Tartler Heinrich, Zsold 
Alfred Alexander și Balașiu Dan Michael.

Se citează Georgescu Florica și Mihăilescu 
Maria pentru data de 02.10.2015, ora 8,30 ca 
pârâte în dosarul nr. 888/329/2015 pe rolul 
Judecătoriei Turnu Măgurele.

Tudor Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut  în 
comuna Vârtoape este citat  la Judecătoria 
Roșiorii de Vede în data de 15.10.2015, ora 
8,30 în dosar nr. 3934/292/2012.

Pîrșcoveanu Florian cheamă în judecată pe 
pârâta Pîrșcoveanu Petronica în data de 20.10. 
2015, la Judecătoria Turnu  Măgurele, str. 1 
Decembrie, ora 8,30 în dosarul 284/329/20158, 
obiectul dosarului  divorţ.

Se citează numitul Sucilă Nicolae lui Iacob în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 2824/265/2010 al 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
411179/19.03.2009. Nr. 14785/22.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna 10 ziua 14. În temeiul art. 162, alin (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 14, luna 10, anul 
2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează licitație publică 
pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului Ans. 44, parter, 
proprietate a debitorului Grasu Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești, str. 
Țăndărei, nr. 29, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Marca Audi A6 2,4i, nr. identificare 
WAUZZZ4BZ1N094962, serie motor 012007, cilindree 2393, nr. înmatriculare IL-
01-PBN, an fabricație 2001. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv 
TVA, Preț de pornire la licitație: 5250 lei. Cota TVA: 24%. Licitația se află la al treilea 
termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 50%. Bunul 
mobil susmenționat se află pe raza localității Fetești, jud. Ialomița. * Cota de taxă pe 
valoare 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 ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ultrioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, pâna la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, pâna în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada 
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate, dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 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 0243.364750, 
interior 17.
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Judecătoriei Năsăud, în proces cu Sucilă 
Ieronim, având ca obiect succesiune și partaj, 
cu termen la 01.10.2015.

Se citează numita Nichitut Maria Florica născ. 
Hort în calitate de pârâtă în dosar nr. 
237/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Suciu Nicolae și Suciu Saveta, 
având ca obiect acțiune în constatare și partaj, 
cu termen la 23.10.2015.

Se aduce la cunoștinţa celor interesaţi că 
petenta GDF Suez Energy Romania a solicitat 
Judecătoriei Brașov să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra unei porţiuni de teren de 
100,8mp, situat în Str. Hălchiului, Codlea, 
Jud. Brașov, înscris în CF nr. 246 a Localităţii 
Codlea, nr. top. 936, cu îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art.1051 Cod procedură civilă. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la 
Judecătoria Brașov, folosind datele de contact 
de la finalul somaţiei, în termen de 6 luni de la 
data publicării prezentei somaţii. Somaţia face 
parte integrantă din încheierea pronunţată la 
data  de  15 .05 .2015  în  dosarul  c iv i l 
nr.30193/197/2014 al Judecătoriei Brașov. 
Următorul termen are loc la data de 
25.09.2015, C22, ora 9.00. Prezenta somaţie a 
fost afișată la Judecătoria Brașov, un exem-
plar la Primăria Codlea și un exemplar la 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Brașov. Prezenta somaţie a fost publicată 
astăzi, 24.09.2015. Date de contact: Judecă-
toria Brașov, Bd.15 noiembrie, nr.45, Dosar nr. 
30193/197/2014.

DIVERSE
Judecătoria Vălenii de Munte, judeţul 
Prahova, faţă de dispoziţiile încheierii de 
șed inţa  d in  09 .09 .2015  d in  dosaru l 
nr.1832/331/2015, prin care se invocă de către 
reclamantul Neculaita Constantin, domiciliat 
în comuna Vâlcanesti, sat Trestioara, nr.58, 
judeţul Prahova, dobândirea dreptului de 
proprietate ca urmare a efectului prescripţiei 
achizitive de lungă durată pentru imobilul 
teren în suprafaţă de 6506 mp, situat în intra-
vilanul satului Homoraciu, comuna Izvoarele 
T27, P CC31, L 68, + teren 6372 mp în extra-
vilanul comunei Izvoarele, tarlaua 9, parcelă 
F66, judeţul Prahova, se emite somaţia prin 
care toţi cei interesaţi pot face opoziţie în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii, în lipsa opoziţiei formulată în 
termen procedural, se va trece la judecarea 
cererii. Menţionăm că imobilul este deţinut de 
către reclamantul Neculaita Constantin, 
domiciliat în comuna Vâlcanesti, sat Tresti-
oara, nr.58, judeţul Prahova.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură Marin Drăcea (INCDS), în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-
Codul muncii, organizează în data de 
09.10.2015 orele 10,00 concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de inginer și 
tehnician la activitatea de amenajare a pădu-
rilor pentru Staţiunile Oradea (1 inginer), 
Bistrița (1 inginer), Pitești (2 ingineri; 1 tehni-
cian), Craiova (2 ingineri), Brașov (1 inginer). 
Condiţii de participare: - absolvent al învă-
ţămîntului superior de specialitate silvic; - 
absolvent al învăţămîntului liceal sau 
postliceal de specialitate silvic; Dosarul de 
concurs va cuprinde: -cerere prin care se soli-
cită aprobarea conducătorului unităţii pentru 
participarea la verificarea organizată pentru 
ocuparea postului vacant anunţat; - curri-
culum vitae; - diploma ce atestă studiile 
prevăzute la condiţiile de participare (original 
și  copie); - adeverinţă privind vechimea în 
muncă; - certificat de cazier judiciar; - buletin/
carte de identitate (original și copie); - adeve-
rinţă medicală, eliberată de medicul de 
familie, care să ateste starea de sănătate, 
respectiv că este apt pentru angajare; - reco-
mandare de la ultimul loc de muncă din care 
să rezulte profilul profesional și moral (absol-
venţii care se încadrează prima dată vor 

prezenta recomandare de la unitatea de învă-
ţămînt absolvită). Probele de concurs: - lucrare 
scrisă și interviu. Concursul se va desfășura la 
sediul INCDS Marin Drăcea, loc. Voluntari, 
Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov. Termenul 
pentru depunerea contestaţiilor, după afișarea 
rezultatelor este de trei zile. Relaţii suplimen-
tare, înscrieri și depunerea dosarelor la sediul 
INCDS MARIN DRĂCEA, tel. 0213503238-
int.138; 0744362439; 0745178926; fax 
0318157873, e-mail budicawaly@yahoo.com,  
pînă la data de 05.10.2015, orele 16,00.

SOMAȚII
Dosar nr.1339/339/2015 (număr în format 
vechi 1367/2015). Somaţie. Data emiterii: 
11.09.2015. Judecătoria Zimnicea, judeţ 
Teleorman, prin încheierea din data de 
08.09.2015, a dispus emiterea SOMAŢIEI 
privind pe reclamantul Macavei Florea, domi-
ciliat în comuna Izvoarele, judeţul Teleorman, 
cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură la Cabinet av. Voicu Cătălin din 
Alexandria, str. Dunării, bl. I 19, sc. A, et.4, 
ap. 16, judeţ Teleorman care invocă dobân-
direa proprietăţii prin uzucapiune, că posedă 
bunurile sub nume de proprietar din anii 
1970-1980, a următorului teren situat în intra-
vilanul comunei Izvoarele, judeţ Teleorman, 
după cum urmează: 1. teren intravilan în 
suprafaţă totală de 204 mp, având ca vecini la 
N. Tănase Marin, la E - drum, la S - Macavei 
Marin și moștenitorii defunctei Dima Maria, 
la V - drum; 2. în subsidar a solicitat să se 
constate și joncţiunea posesiei reclamantului 
cu posesia autorilor săi Macavei Pandele și 
Macavei Maria -decedaţi. Toţi cei interesaţi să 
facă opoziţie, se vor adresa instanţei în scris, 
cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă publicaţii se 
va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: În baza prevederilor Legii nr. 
31/1990 și ale art. 15 din Actul Constitutiv al 
S.C. Rudbin Rudeni S.A. precum și în baza 
adresei nr. 96/22.09.2015 primită de la acţio-
narul Dobrescu Florin Stefan, administratorul 
unic al S.C. Rudbin Rudeni S.A. convoacă 
pentru data de 29.10.2015 ora 15.00, la sediul 
societăţii din Str. Fortului nr. 31, orașul 
Chitila, sat Rudeni, Jud. Ilfov, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
Rudbin Rudeni S.A., având următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea repartiţiei sumelor 
rămase nerepartizate din profitul anilor prece-
denţi, respectiv 2011-2014. În cazul neîndepli-
nirii condiţiilor statutare și legale cu privire la 
A.G.E.A. la data de 29.10.2015 ora 15.00, o 
nouă Adunare Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor se va întruni la data de 30.10.2015, la 
aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine 
de zi, urmând a se face aplicabile prevederile 
statutare.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, judeţul Iași, organizează 
l icitaţie publică deschisă,  în data de 
15.10.2015 concesionare: -teren în suprafaţa 
de 956mp situat în T54, P Cc 2538/10 sat 
Miroslava, comuna Miroslava- orele 9.00; 
-teren în suprafaţă de 704mp situat în T54, 
P2536/1/100/1, nr. Cadastral 76205 -orele 
10.00; -clădire cu destinaţie dispensar uman- 
cabinet în suprafaţă de 11.92mp și suprafaţă 
folosinţă comună în suprafaţă de 24.90mp sat 
Miroslava, comuna Miroslava- orele 11.00. 
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iași. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 14.10.2015, orele 16.00.

Compania Naţională “Imprimeria Naţională” 
– S.A. cu sediul social situat în București, 
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6, Bucu-
rești, scoate la vânzare prin licitaţie cu depu-
nere de ofertă în plic închis, următoarele 

publicitate
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Ciobanu Gheorghe – Băiculești, după 
cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafața de 970 mp, situat în 
localitatea Băiculești, satul Tutana. Valoare [Ron, fără TVA]: 17.400 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind 
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea 
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea 
de Argeș, 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 
21/10/2015. Licitația va avea loc în data de 22/10/2015, ora 11:00:00, la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 
0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Petre Gheorghe - Albeștii de Argeș, 
după cum urmează: Denumire: Autospecializată marca Roman, culoare maro, nr. 
înmatriculare AG 66 BUN. Valoare [Ron, fără TVA]: 27.828 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea 
de Argeș, 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 
20/10/2015. Licitația va avea loc în data de 21/10/2015, ora 13:00:00, la Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 
0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul 
Jur id ic.  Nr. 39910/22.09.2015. 
Invitație de participare. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – 
Di rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanțelor Publice Ploiești, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe 
Lista practicienilor în insolvență agreați 
de Agenția Națională de Administrare 
Fiscală pentru zona VII să depună, 
până cel târziu la data de 01.10.2015, 
ora 12.00, ofertă în vederea desemnării 
unui practician în insolvență în dosarul 
de insolvență nr. 1006/98/2015 privind 
pe debitoarea SC Hamei Exim SRL, 
aflat pe rolul Tribunalului Ialomița, 
întocmită conform prevederilor art. 16 
din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.

utilaje-maşini tipografice: - Hercules Elite, 
Stanta Bacher RIP Delta Tower HQS, Delta 
WS-2000, multilink-Hercules + accesorii -preţ 
de pornire 5.453 euro fără T.V.A.; - Impri-
manta Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de pornire 
1.398 euro fără T.V.A.; - Rama automată de 
copiat plăci, model Lastra EM II 110- preţ de 
pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta se va 
depune până la data de 05.10.2015 orele 09:00, 
prin poştă sau direct la punctul de lucru al 
companiei situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 224, 
sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 05.10.2015 orele 09:30 la 
sediul C.N. “Imprimeria Naţională” – S.A. 
Documentaţia de atribuire se poate obţine de 
la sediul C.N.“Imprimeria Naţională” – S.A, 
începând cu data de  22.09-02.10.2015, de luni 
până joi (orele 8.00-16.00), vineri (orele 8.00-
13.00), sub condiţia prezentării B.I./C.I. 
(original şi copie) şi a unei împuterniciri acor-
date de către reprezentantul legal în acest 
scop. Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ 
Adrian Vlad - telefon 021/434.88.05-09.

Primăria oraşului Tg. Frumos cu sediul în 
oraş Tg-Frumos, strada Cuza-Vodă nr. 67, CIF 
4541068, telefon 0232-710.330, 0232-710.906, 
e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, 
scoate la licitaţie publică, pentru concesio-
narea cabinetelor medicale, situate în str. 
Petru Rareş nr. 58, Policlinică oraş Tg Frumos, 
înscrise în cartea funciară nr. 60219-C2-U4, nr 
cadastral – 1120-C1-U1, aflat în proprietatea 
private a oraşului Tg Frumos. Documentaţia 
privind atribuirea poate fi procurată contra 
cost (contravaloare caiet de sarcini - 10,00 lei), 

începând cu data de 29.04.2015 de la Serviciul 
Urbanism, Cadastru, Agricol, Amenajarea 
teritoriului şi Protecţia Mediului din cadrul 
Primăriei oraşului Tg Frumos. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 28,00 lei/mp/an şi 
28,50lei/mp/an (în funcţie de spaţial medical 
pentru care se depune oferta). Garanţia de 
participare este 2% din valoarea spaţiului 
medical pentru care se depune oferta. Data 
limită pentru clarificări este 14.10.2015, ora 
12:00. Data limită de depunere a ofertelor 
privind part ic iparea la  l ic i taţ ie  este 
15.10.2015, ora 16:00 la secretariatul Primăriei 
oraş Tg Frumos. Ofertele se vor depune în trei 
exemplare (un exemplar original şi două 
copii). Licitaţia va avea loc la data de 
16.10.2015 ora 11:00, în Sala Mare a Primăriei 
oraşului Tg Frumos. Soluţionarea litigiilor 
apărute în cadrul procedurii este de compe-
tenţa instanţei de contencios administrative şi 
fiscal al Tribunalului Iaşi, Str. Anastasie Panu 
nr. 25 în termen de 3 zile de la data stabilirii 
câştigătorului licitaţiei.

SC International Alpha Trans SRL prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
publică a bunurilor af late în patrimoniul 
societăţii debitoare conform rapoartelor de 
evaluare, a regulamentului de vânzare a bunu-
rilor ce au fost încuviinţate de Adunarea 
Creditorilor din 06.11.2014 şi anume: terenul 
în suprafaţă de 2.279 mp, situat com. Păuleşti, 
sat Gageni, jud. Prahova compus din: terenul 
în suprafaţă de 2.000 mp, tarla 1, parcela L 
64/14, nr. cad. 10702 şi teren intravilan (drum) 
în suprafaţă de 279 mp, Tarla 1, parcela 
L46/14, nr. cad. 10701, la preţul de 85.450 lei 
(fără TVA), respectiv 105.958 lei (cu TVA). 
Preţul de pornire al licitaţiilor fiind redus cu 
50% din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe 
dată de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 
7, cab 7B. Detalii: în caietul de sarcini şi la 
telefon 0344104525. 

SC Rovit SA, societate aflată în reorganizare 
judiciară, prin administrator judiciar anunţă 
vânzarea la licitaţie a unor bunuri aflate în 
patrimoniul debitoarei, în sensul ca următoa-
rele bunuri, respectiv Fermă 1 - construcţii şi 
teren aferent situată în Boldeşti-Scăieni, str. 
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la preţul de 
132.250 lei ;  Fermă 1 – C7 (demisol) 
construcţie şi teren aferent, situată în 
Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la preţul de 36.200 lei; Fermă 8 - 
construcţii şi teren aferent situată în loc. Valea 
Călugărescă, sat Valea Largă, jud. Prahova, la 
preţul de 101.600 lei; Clădire baracă şi teren 
aferent (Hagi Anton) situată în Boldeşti-Scă-
ieni, jud. Prahova la preţul de 50.800 lei; 
Fermă 5 - construcţii şi teren aferent situată în 

Bucov, sat Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova 428.550 lei; Fermă 11- situată în com. 
Bucov, sat Chiţorani, jud. Prahova - compusă 
din construcţii şi teren aferent, la preţul de la 
preţul de 33.950 lei; terenul intravilan în 
suprafaţă de 483 mp situat în com. Bucov, sat 
Valea Orlei, jud. Prahova, la preţul de 15.450 
lei şi o serie de bunuri mobile, respectiv: subso-
lier 2 buc. la preţul de 105 lei/buc (fără TVA), 
130,2 lei (inclusiv TVA), maşină de stropit – 
Tifone, 2 buc. la preţul de 930 lei/buc (fără 
TVA), 1.153,2 lei (fără TVA), remorcă 
cisternă, 3,6 to, la preţul de 1050 lei (fără 
TVA), 1.302 lei (inclusiv TVA), remorcă 
cisternă, 3,6 to 855 lei (fără TVA), 1060,2 lei 
(inclusiv TVA), remorcă auto, la preţul 1515 
lei (fără TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), 
reomorca RBA 5, la preţul de 1515 lei (fără 
TVA), 1.878,6 lei (inclusiv TVA), presă balotat, 
la preţul de 1.140 lei (fără TVA), 1.413,6 lei 
(inclusiv TVA), bena remorcă, 4 buc la preţul 
de 985 lei/ buc (fără TVA), 1.221, 4 lei (inclusiv 
TVA). Licitaţia publică are loc în baza hotărâ-
rilor Adunării Creditorilor din 09.03.2011, 
30.05.2013, 12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014 
şi a regulamentului de participare la licitaţie. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50% 
din preţul stabilit în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de: 
28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 
21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 25.11.2015, 
09.12.2015 şi 16.12.2015 12.00, la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii: în caietul de sarcini şi la telefon 
0344104525. 

SC Modeco Chemicals SRL, prin lichidator, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a imobi-
lului situat în com. Drajna, sat Drajna de Sus, 
jud. Prahova, compus din teren în suprafaţă 
de 3.371 mp şi construcţiile situate pe acest 
teren la preţul de 124.700 lei. Preţul de pornire 
al licitaţiei este redus cu 50% din preţul 
stabilit prin raportul de evaluare conform 
Adunări lor  Creditori lor  din data de 
09.04.2014, 13.11.2014 şi 26.05.2015. Licitaţiile 
vor avea loc pe dată de:  28.09.2015, 
30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 
28.10.2015, 11.11.2015, 25.11.2015, 09.12.2015 
şi 16.12.2015 orele 12.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. 
Detalii: în caietul de sarcini şi la telefon 
0344104525. 

SC Cai Be Dang SRL prin lichidator anunţă 
vânzarea prin licitaţie publică a imobilului 
situat în Câmpina, str. Fabricii, nr.2, jud. 
Prahova, compus din teren în suprafaţă de 
2.592,21 mp şi construcţiile C1, C2 şi 
C1-anexă, situate pe acest teren la preţul de 
236.300 lei (fără TVA), precum şi a bunurilor 
mobile aflate în patrimonul societăţii debi-
toare, respectiv maşini de cusut şi confecţii. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50% 
din preţul menţionat în raportul de evaluare 

ce a fost încuviinţat de Adunarea Creditorilor 
din 31.03.2015. Licitaţiile vor avea loc pe dată 
de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015, orele 
14.00, în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Detalii: în caietul 
de sarcini şi la telefon 0344104525. 

SC Codacons SRL, prin administrator judi-
ciar, având în vedere Programul de Reorgani-
zare judiciară prin continuarea activităţii şi 
lichidarea parţială a averii debitoarei, anunţă, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din 
10.07.2014 şi a regulamentului de licitaţie 
publică, vânzarea prin licitaţie publică a bunu-
rilor mobile aflate în patrimoniul acesteia, 
respectiv: autoturism Volvo, an fabricaţie 
2005, culoare neagră, Break 4+1 uşi, capaci-
tate cilindrică 2401 cm3, motorină, la preţul 
de 12.465,5 lei (fără TVA) şi buldoexcavatorul 
JCB la preţul de 9.880 lei (fără TVA). Preţul 
de pornire al licitaţie fiind redus cu 50% faţă 
de preţul stabilit în rapoartele de evaluare şi 
nu conţine timbrul de mediu. Licitaţiile vor 
avea loc pe dată de: 28.09.2015, 30.09.2015, 
07.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 
11.11.2015,  25.11.2015,  09.12.2015 şi 
16.12.2015, orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl.33S1, et.7, cab. 7B, jud Prahova. 
Relaţii suplimentare 0722243673, 0244390887, 
0720202946 şi 0344104525. 

SC Rimini Production SRL societate aflată în 
reorganizare judiciară prin administrator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie publică a 
bunurilor mobile astfel cum sunt identificate şi 
evaluate în Planul de Reorganizare. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării 
Creditorilor din 27.04.2011, 22.11.2012 şi 
15.04.2013 a regulamentelor de participare la 
licitaţie pentru bunurile mobile, preţul de 
pornire al licitaţiei este redus cu 50% din 
preţul menţionat în Planul de Reorganizare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de: 
28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 14.10.2015, 
21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 25.11.2015, 
09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 12.30, la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar 
cât şi la telefon 0344104525. 

S.C. Plaiul Concom Impex SRL prin lichi-
dator anunţă vânzarea prin licitaţie publică a 
bunurilor imobile aflate în patrimoniul debi-
toarei conform regulamentului de participare 
la licitaţie, preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare încuviinţat de Adunarea Creditorilor 
din 08.08.2014. Licitaţiile vor avea loc pe data 
de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti 
stradă Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. 

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională 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. 942781/2010. Nr. 942781 din 21.09.2015. 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 06.10.2015, orele 11.00, în 
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Simion Ernur Iulian, cu sediul 
în loc. Calărași, str. Independenței nr. 136, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de 
executare nr. 942781/2010, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) 
este: - Construcție P +1 în suprafață de 149.82 mp, valoare - 194.708 lei și teren 
intravilan în suprafață de 288 mp, valoare - 70118 lei, ambele situate în loc. Călărași, 
str. Independenței nr. 136, având nr. cadastral 1391-UAT Călărași și CF nr. 
22206(2137). Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - Sechestru asigurator nr. 
942781/27.05.2013 emis de AJFP Călărași; - SC Suport Colect SRL – Contract de 
ipotecă nr. 5438/16.12.2007;  Bucharest Financial Plazza SRL – Contract cesiune de 
creanță nr. J254/30.03.2009 încheiat cu BCR SA ptr. Contract credit nr. 
4154/PF/30.11.2007; - BEJ Culea Orlando – Somație nr. 221/05.06.2012. 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 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 22.09.2015. 
Relații suplimentare la telefonul :0242.312939, interior 120.

Condiţii de participare şi relaţii suplimentare 
la telefon: 0344104505. 

SC Simona Prahova SRL prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunu-
rilor aflate în patrimoniul societăţii debitoare 
conform raportului de reevaluare şi a regula-
mentului de vânzare a bunurilor ce au fost 
încuviinţate de Adunarea Creditorilor din 
26.02.2015, şi anume: unitate de cernut făină, 
maşină profesională de curăţenie, malaxor 
spiral Bongard, dospitor Bongard, mixer 
planetar Saturn, divizor manual, modelator 
lung, maşină de spălat navete, cuptor vatra, 
Furgon Vokswagen, etc. Preţul de pornire al 
licitaţiei fiind redus cu 50% din preţul stabilit 
în raportul de reevaluare. Licitaţiile vor avea 
loc pe data de: 28.09.2015, 30.09.2015, 
07.10.2015, 14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 
11.11.2015,  25.11.2015,  09.12.2015 şi 
16.12.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului 
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 
Cab.7B Et.7. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525. 

SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică bunurilor 
af late în patrimoniul societăţii, respectiv 
magazine tip termopan, autoutilitară marca 
Peugeot Boxer, autoutilitară Fiat Ducato, 
mobilier magazin, etc. Preţul de pornire al 
licitaţiei fiind redus cu 50% din preţul stabilit 
în raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea loc 
pe dată de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. 
Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525. 

SC Mymob Myjob SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunului imobil 
af lat în patrimoniul societăţii şi anume: 
terenul intravilan în suprafaţă de 4.632 mp, 

situat în com. Topalu, str. Soarelui, nr.710, jud. 
Constanţa, preţul de pornire al licitaţiei fiind 
redus cu 50%, din preţul stabilit în raportul de 
evaluare în cuantum de 32.425 lei (fără TVA) 
şi 40.207 lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc 
pe data de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Detalii: în caietul de sarcini şi la 
telefon 0344104525. 

SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie publică 
a bunurilor mobile aflate în patrimoniul aces-
teia, respectiv: magazine tip termopan, auto-
turisme, malaxor, mixer planetar, etc. Preţul 
de pornire al licitaţiei fiind redus cu 50% din 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare, 
conform hotărârii Adunării Creditorilor din 
29.01.2015 şi a regulamentului de licitaţie 
publică. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
28 .09 .2015 ,  30 .09 .2015 ,  07 .10 .2015 , 
14 .10 .2015 ,  21 .10 .2015 ,  28 .10 .2015 , 
11.11.2015,  25.11.2015,  09.12.2015 şi 
16.12.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et.7, cab.7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525. 

SC Land SRL prin lichidator, anunţă vânzarea 
la licitaţie publică a bunului imobil aflat în 
patrimoniul societăţii situat în loc. Boldeşti 
Scăieni, Cartier Seciu, nr. 287, jud. Prahova, 
imobil compus din teren intravilan în supra-
faţă de 839 mp şi construcţiile C1, C2, C3 şi 
C4, construcţii ce sunt deteriorate că urmare a 
unui incendiu. Preţul de pornire al licitaţiei 
fiind redus cu 50% din cel stabilit în raportul 
de evaluare şi anume: 28.550 lei (fără TVA) şi 
35.402 lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc pe 
data de: 22.09.2015, 29.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 

Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7, jud. 
Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii 
suplimentare la tel. 0344104525. 

SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică bunului aflat în 
patrimoniul societăţii, preţul de pornire al 
licitaţiei este redus cu 50% din preţul stabilit 
în raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea loc 
pe data de: 28.09.2015, 30.09.2015, 07.10.2015, 
14.10.2015, 21.10.2015, 28.10.2015, 11.11.2015, 
25.11.2015, 09.12.2015 şi 16.12.2015 orele 
13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Condi-
ţiile de participare şi relaţii suplimentare la 
tel. 0344104525.

Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Turol SRL 
anunţă vânzarea prin licitatie publică, în 
condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, 
a bunurilor imobile si mobile proprietatea 
debitoarei, dupa cum urmeaza: - construcţia 
pensiune, cu regim de inaltime D+P+1E+M, 
cu suprafata construita la sol de 305 mp, 
suprafata totala de 1164,65 mp, suprafata 
utila de 978,19 mp, situata in localitatea Baile 
Olanesti, strada Aleea Muncitorilor, nr. 5, la 
pretul de pornire al licitatiei de 1.356.449 lei. 
Pensiunea este situata pe terenul intravilan in 
suprafata totala de 717 mp compus din 557 
mp teren avand categoria de folosinta curti 
constructii si 160 mp teren avand categoria de 
folosinta padure, avand ca proprietar pe 
Pralea Emilian si Pralea Elena. Terenul se afla 
in executare silita si este scos la vanzare de 
BEJ Gigoi Emil. - bunurile mobile – mobilier 
comercial si aparatura electrica comerciala si 
birotica (paturi, mese, scaune, frigidere, impri-
mante, etc.) la pretul total de pornire al licita-
tiei de 66.260 lei. In conformitate cu hotararea 
adunarii creditorilor nr. 625/07.09.2015, toate 
bunurile scoase la licitatie se vand in bloc, 
terenul pe care se afla amplasata constructia 
urmand a fi achizitionat separat in cadrul 
procedurii de executare a BEJ Gigoi Emil. 

Sedinţele de licitaţie publică se organizează la 
sediul lichidatorului din Rm. Vâlcea, str. 
Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A, parter, in 
zilele de 12.10.2015, 09.11.2015, 14.12.2015, 
11.01.2016 ora 14:00. Caietul de sarcini si 
orice informatii se pot obţine la sediul lichida-
torului sau la telefon 0743050727; 0742307351, 
fax 0350414880.

PIERDERI
Pierdut în România Autorizaţie de Interpret/
Traducător nr. 655/1998 (limbile franceză şi 
engleză) pe numele Solomie Bogdan. O declar 
nulă.

Comănescu V. Gheorghe P.F.A., sediu Olteni, 
judeţul Ilfov, str. Şoseaua Bucureşti- Domneşti 
39, declar pierdut Certificat constatator emis 
de Oficiul Registrului Comerţului Ilfov de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti la data de 
30.08.2011 în baza declaraţiei pe proprie 
răspundere înregistrată sub nr. 42161 din 
19.08.2011. Îl declar nul.

Pierdut ecuson de ghid de turism naţional pe 
numele Constantinescu Alexandru emis de 
Ministerul Turismului. Îl declar nul.

P.F.A. Serban Mihăilescu Lucian George, Str. 
Valea Ialomiţei nr. 2A, bl. 417D, sc.B, parter, 
ap. 46, Sector 6, Bucureşti, C.U.I. 32475709, 
F40/4483/15.11.2013, anunţă pierderea certifi-
catului constatator pentru sedii şi/sau activi-
tăţi autorizate. Se declară nul.

Pierdut legitimaţie- card de avocat emis de 
Baroul Bucureşti, pe numele Dumitru B. 
Ştefan,  cert if icat  înmatriculare auto 
B-114-WDS şi permis conducere (B) pe 
numele Dumitru Ştefan. Le declar nule.

Declar pierdut card avocat emis de Baroul 
Bucureşti pe numele Gruia Mihalache. Îl  
declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională 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. 1865948/2013. Nr. 7214/23.09.2015. 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 07.10.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Balan Carmen 
Mariana, cu sediul în loc. București, sect. 4, str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap. 
43, cod fiscal, în dosar de executare nr. 1865948/2013, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament 3 camere, parter - nr. cadastral și 
totpografic nr. 558-C5-U2, în supr. de 65 mp, extras de CF 20034C1-U2-Mun. 
Călărași și teren aferent în supr. de 16 mp, CF 20034 –C1-U2 – valoare 116.432 lei, 
ambele situate în mun. Călărași, str. Știrbei Vodă (Proiectată) nr. 3, bl. M17 (V3), sc. 
E, parter, ap. 2, județul Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Banca 
Românească S.A. Membră a Grupului National Bank of Grecee; Ministerul Public 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași – Dosar 1357/P/2011. 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 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
24.09.2015. Relații suplimentare la telefonul :0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI


