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OFERTE SERVICIU
l Transparent Design SRL angajeaza 
personal calificat pentru fabrica prelu-
crare geam. 0721336557. office@trans-
parentdesign.ro.

l Transparent Design SRL angajeaza 
personal calificat pentru montaj sticla. 
0721336557. office@transparentdesign.ro.

l Primăria Plătărești organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual de execuție de bibliotecar 
arhivar, în data de 15 februarie 2016. 
Condiţiile de participare, bibliografia şi 
actele necesare înscrierii la concurs sunt 
afişate la avizierul de la Serviciul Secre-
tariat şi Relaţii Publice.

l Institutul Naţional de Endocrinologie 
“C.I.Parhon”, cu sediul în București, 
B-dul Aviatorilor, nr.34-36, Sector 1, 
organizează concurs pt. ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
temporar vacante în conformitate cu 
H.G. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: -1 (un) post 
asistent medical debutant generalist, 
nivel studii PL -perioadă determinată. 
Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii în B-dul Aviatorilor, nr.34-38, 
conform calendarului următor: -03 
februarie 2016 -selecția dosarelor; -09 
februarie 2016, ora 12.00 -proba scrisă; 
-11 februarie 2016, ora 12.00 -proba 
practică; -15 februarie 2016, ora 12.00 
-interviu. Data limită pt. depunerea 
dosarelor la concurs -1 februarie 2016, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: -Servi-
ciul R.U.N.O.S., tel.: 021.317.20.41, int. 
112, 258.   

l Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia 
Resurse Umane. Serviciul Resurse 
Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor 
H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea 
Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea postului de 
administrator şef, vacant pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Facultăţii de 
Chimie şi Inginerie Chimică. Condiţii 
de participare: - studii superioare de 
lungă durată în domeniul ştiinţe 
economice; - experienţă în special-
izarea studiilor minim 3 ani; - 
cunoştinţe operare PC (Word, Excel). 
Concursul va consta într-o probă scrisă 
(în data de 16.02.2016, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 23.02.2016, ora 
12.00). Dosarele de concurs se pot 
depune până la data de 08.02.2016, ora 
16.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse Umane, 
str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de 
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 
0264/ 405300, interior 5449. Director 
RU, Mircea Raţiu.

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, organizează concurs conform 
H.G. 286/2011 pentru ocuparea 
următoarelor posturi temporar vacante: 
- un post de consilier juridic debutant; - 
un post de bucătar la blocul alimentar 
de la Secţia Exterioara Psihiatrie 
Cronici Melineşti; Dosarele se depun 
începand cu data de 25.01.2016 până în 
data de 01.02.2016, orele 15,00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0251/431189, persoana de contact 
Lăcraru Adriana, secretar comisie. 
Concursul se organizeaza la sediul spit-
alului de Neuropsihiatrie Craiova în 
data de 08.02.2016, orele 10,00 – proba 
scrisă şi 11.02.2016 , orele 12,00 – 
interviu. Condiţiile de ocupare a postu-
rile, bibliografia si tematica sunt afişate 
la sediul unitaţii si pe site.

l Direcţia Generală pentru Adminis-
trarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 
organizează concurs pentru ocuparea 
unei funcţii publice de execuţie, 
respectiv inspector debutant la 
Compartimentul Urmărire Contracte. 
Data organizării  probei scrise: 
23.02.2016, ora 10.00. Data organizării 
interviului: 25.02.2016, ora 10.00. Locul: 
str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2, 
Bucureşti. Dosarele de participare se 
depun până la data de 12.02.2014. 
Condiţii de participare: absolvenţi de 
studii superioare de lungă durată în 
domeniul economic/ tehnic. Informaţii 
suplimentare la tel. 021.212.15.44/ 
021.212.11.39/222.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Timiş, cu sediul în Timişoara, 
bd. Republicii nr.21, scoate la concurs, 
în data de 25.02.2016 (proba scrisă), ora 
09:00, la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier  clasa I, grad profe-
sional superior – Compartiment 
Achiziţii Publice, Administrativ, 
Protecţia Muncii şi PSI. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă in domeniul 
ştiinţelor economice sau juridice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capaci-
tate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Timiş.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 4, Str.Avalanşei nr. 20-22, scoate 
la concurs, în data de 25.02.2016 (proba 
scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei 
următorul post vacant: Consilier  clasa 
I, grad profesional superior –Serviciul 
Financiar Contabil din cadrul Direcţiei 
Administrarea Bugetului Asigurărilor 
pentru Şomaj; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă in domeniul 
economic; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, 
Sector 4, Str. Avalanşei nr.20-22, scoate 
la concurs, în data de 25.02.2016 (proba 
scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Auditor  clasa I, 
grad profesional superior –Comparti-
ment Audit Public Intern. Condiţii 
specifice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă in 
domeniul economic; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
ANOFM.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Bacău, cu sediul în 
Bacău, Str I.S. Sturza, nr.63,  scoate la 
concurs, în data de  25.02.2016 (proba 
scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei, 
următorul post vacant: Consilier  clasa 
I, grad profesional principal –punct de 

lucru Podul Turcului. Condiţii specifice 
de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 5 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Bacău.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Caraş Severin, cu 
sediul în Reşiţa, Str T. Lalescu, nr.17, 
scoate la concurs, în data de  25.02.2016 
(proba scrisă), ora 09:00, la sediul 
agenţiei, următoarele posturi vacante: 
Consilier clasa I, grad profesional supe-
rior, 2 posturi – Centrul de Formare 
Profesională. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet; Iniţiativă şi creativitate, capac-
itate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Înscrierile 
se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 
Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Caraş Severin.

l Centrul Naţional de Formare Profe-
sională a Personalului Propriu Râşnov, 
cu sediul în Râşnov, Str. Campului nr.1, 
scoate la concurs, în data de 25.02.2016 
(proba scrisă), ora 09:00, la sediul 
centrului, următorul post vacant:  
Consilier  clasa I, grad profesional supe-
rior– Compartiment Formare Profe-
sională .  Condiţii  specifice de 
participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie 
vacante: Pregătire de specialitate – 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul CNFPPP Râşnov.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Tulcea, cu sediul în Tulcea, 
Str. Grigore Antipa nr.10, scoate la 
concurs, în data de 25.02.2016 (proba 
scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei 

următorul post vacant: Consilier  clasa 
I, grad profesional asistent– Comparti-
ment Execuţie Bugetară, Financiar, 
Contabilitate şi Adminsitrare Fond. 
Garantare pentru Plata Creanţelor 
Salariale. Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 1 an; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Tulcea.

l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Satu Mare, cu sediul în 
Satu Mare, Str I. Ghica, nr.36,  scoate la 
concurs, în data de  25.02.2016 (proba 
scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei, 
următoarele posturi vacante: 1. Auditor 
clasa I, grad profesional superior– 
Compartiment Audit Public Intern. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor economice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; 2. Inspector clasa I, grad profes-
sional asistent– Punct de Lucru Ardud. 
Condiţii specifice de participare la 
concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul ştiinţelor economice; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, seri-
ozitate; Înscrierile se fac în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a –III– a, la 
sediul AJOFM Satu Mare.

l Primăria comunei Băla, cu sediul în 
localitatea Băla, nr.240, judeţul Mureș, 
organizează concurs conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea funcțiilor 
publice vacante de: Referent, clasa III, 
grad profesional asistent, comparti-
mentul asistență socială, 1 posturi; 
Inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, compartimentul financiar 
contabil impozite și taxe, resurse umane 
și stare civilă, 1 posturi. Concursul se va 

desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 24.02.2016, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 26.02.2016, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţion-
arilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Pentru 
postul de referent, clasa III, grad 
profesional asistent, în cadrul comparti-
mentului Asistență socială; studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat. 6 
luni pentru ocuparea funcţiilor publice 
de execuţie de grad profesional asistent 
din clasa a III-a. Pentru postul de 
inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, în cadrul compartimentului 
Financiar Contabil, Impozite și taxe, 
Resurse umane și Stare Civilă; studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
ştiinţelor economice. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 20 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Băla. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei comunei 
Băla, persoană de contact: Maier Raul-
Florin, telefon: 0265.339.112, fax: 
0265.339.229, E-mail: bala@cjmures.ro

l Primăria comunei Balcani orga-
nizează concurs de ocupare a unui post 
contractual temporar vacant de 
muncitor calificat din cadrul serviciului 
gospodărire comunală şi mediu, trans-
port public local, iluminat public. 1. 
Proba scrisa- în data de 08 februarie 
2016 ora 10,00 la sediul instituţiei – 
Comuna Balcani, judeţul Bacău; 2. 
Proba practica - în data de 10 februarie 
2016 ora 10:00 la sediul instituţiei –
Comuna Balcani, judeţul Bacău; 3. 
Interviul –în data de 12 februarie 2016 
ora 10:00 la sediul instituţiei – Comuna 
Balcani, judeţul Bacău; Condiţii de 
participare la concurs: - să îndeplin-
ească condiţiile prevăzute la art. 3, din 
Regulament - cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant core-
spunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. 
Condiţii specifice: - participanţii deţin 
permis de conducere categoria C şi 
atestat auto. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune de către 
candidaţi în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data afişării anunţului privind 
organizarea concursului. Orice alte 
informaţii privind condiţiile de înscriere 
la concurs şi bibliografie se pot găsi 
zilnic la secretarul comisiei, telefon 
0234/380680, interior 114.

l Primăria municipiului Fălticeni 
organizează concurs de recrutare în 
data de 25.02.2016, ora 9,00 (proba 
scrisă) şi în termen de 48 de ore de la 
afişarea rezultatelor la proba scrisă - 

interviul, la sediul Primăriei, pentru 
ocuparea următoarelor funcţii publice: 
- o funcţie publică de poliţist local, clasa 
III, gradul profesional debutant din 
cadrul Compartimentului ordine, liniște 
publică și pază a bunurilor din cadrul 
Direcției Poliția locală; - o funcţie 
publică de referent, clasa III, gradul 
profesional debutant din cadrul 
Compartimentului ordine, liniște 
publică și pază a bunurilor din cadrul 
Direcției Poliția locală; - o funcție 
publică de referent, clasa III, gradul 
professional superior din cadrul Servici-
ului financiar-contabilitate. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din L.188 / 1999, 
privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată şi următoarele condiţii de 
studii şi vechime în specialitatea 
studiilor: pentru funcţia publică de 
poliţist local, clasa III, gradul profe-
sional debutant din cadrul Comparti-
mentului ordine, liniște publică și pază 
a bunurilor din cadrul Directiei Poliţia 
locală se cer studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; pentru funcţia 
publică de referent, clasa III, gradul 
profesional debutant din cadrul 
Compartimentului ordine, liniște 
publică și pază a bunurilor din cadrul 
Directiei Poliţia locală se cer studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
pentru funcţia publică de referent, clasa 
III, gradul profesional superior din 
cadrul Serviciului financiar-contabili-
tate se cer studii liceale, respectiv studii 
medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat și o vechime de minim 9 ani 
în specializarea studiilor. Dosarul de 
înscriere se depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României. Actele 
necesare pentru completarea dosarului 
de înscriere, condițiile de studii şi 
vechime, precum şi bibliografia concur-
sului sunt afişate la sediul Primăriei 
Fălticeni. Relaţii la telefon 0230/542056 
– Serviciul Resurse Umane.

l Regia Naţională a Pădurilor–
Romsilva, cu sediul în strada Petricani, 
nr. 9A, sector 2, Bucureşti cod poştal 
023841, telefon 0040/213171005; fax 
0040/213168428, e-mail: office@rnp.
rosilva.ro pagina web: www.rosilva.ro, 
organizează în data de: 10.02.2016, ora 
9.00, la sediul său, concurs pentru 
ocuparea unor posturi în aparatul 
central al Regiei Naţionale a Pădurilor–
Romsilva, după cum urmează: -Inginer 
silvic la Serviciul Paza Fondului 
Forestier; -programator la Serviciul 
Informatică, din aparatul central al 
regiei. În situaţia înscrierii unui singur 
candidat, pentru fiecare post, concursul 
anunţat, modalitatea de verificare a 
cunoştinţelor şi aptitudinilor profesio-
nale, va fi examenul. Vor putea 
participa la concurs, candidaţii care 
îndeplinesc următoarele condiţii: 
-pentru postul de inginer silvic, absol-
vent al studiilor superioare de speciali-
tate silvică, cu diploma de licenţă, cu 
experienţă în domeniul postului scos la 
concurs, deţinător al gradului minim de 

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 Mondo Agrar - Valea Mare – Podgoria, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Shredder Weima - 
Moară tocat, 59.400 lei; Rohre - Utilaj reciclat CRT, 38.759 lei; 
Hammermuhle Holz - Moară tocat, 15.593 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, 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 05-02-2016, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 08-02-2016, ora 11:00:00, la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, cam. 5, tel. 0248/211511 – 3252.

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: 
SC Lacto Suici SRL – Suici, după cum urmează: Denumire: 
Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2002. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 7.317 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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. 250, alin. 7 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 
16/02/2016. Licitația va avea loc în data de 17/02/2016, 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, telefon 0248.722159.
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inginer şef silvic, gradaţia III, 
cunoscător de limba engleză, cunoştinţe 
adegvate pentru operare programe 
calculator; -pentru postul de program-
ator din cadrul Serviciului Informatică 
absolvent al studiilor de specialitate, cu 
diploma de licenţă şi experienţă în 
domeniul respectivului post scos la 
conscurs, cunoscător de limbă engleză, 
vechime minimă în specialitate 5ani, 
operare sisteme, programe de calculator. 
Concursul se va desfăşura potrivit 
prevederilor Anexei nr. 9 la Contractul 
Colectiv de Muncă al regiei, în vigoare 
şi va consta în probă scrisă şi interviu. 
Fiecărui candidat care promovează 
examenul i se va stabili, la încadrare, o 
perioadă de probă, conform preveder-
ilor legale. Înscrierile se pot face la 
secretariatul Regiei Naţionale a Pădu-
rilor–Romsilva, până la data de 
08.02.2016, ora 16.00, depunând 
următoarele documente: -cerere de 
înscriere; -curriculum vitae; -copie a 
diplomei de licenţă legalizată; -adever-
inţă privind vechimea in muncă; 
-adeverinţă privind vechimea în special-
itatea postului scos la concurs (paza 
fondului forestier, respectiv program-
ator); -adeverinţă de sănătate pentru 
încadrare în muncă, eliberată de 
medicul de familie; -copie a actului de 
identitate; -certificat de cazier judiciar; 
-recomandare de la ultimul loc de 
muncă din care să rezulte profilul profe-
sional şi moral al candidatului. Bibli-
ografia pentru concurs şi alte informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Servi-
ciul Organizare, Resurse Umane, 
Programare şi Cercetare Ştiinţifică, din 
cadrul aparatului central al Regiei 
Naţionale a Pădurilor–Romsilva.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând 2 Firme de Cadastru- Botoşani, 
autorizate clasa I respectiv clasa II-a de 
către   ANCPI, cu sediu proprietate, 
autoturisme, aparatură de specialitate şi 
contracte în derulare.  Telefon 
0740.154.966.

CITAȚII
l Pârâtul, Vasile Valentin, este chemat 
în data de 05.02.2016 la Judecătoria 
Buzău, în dosarul 16185/200/2015, 
având ca obiect divorţ contradictoriu cu 
reclamanta Vasile Georgiana.

l În data de 2.02.2016 este citat la 
Judecătoria Iaşi, ora 8.30 Complet 22 
numitul Apostol Costel Lucian în Dosar 
15474/245/2015 având ca obiect partaj 
bunuri comune în proces cu Calin (fosta 
Apostol) Paula.

l Numita Mourtzi  Mariana cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Rociu, 
sat Şerbăneşti, jud. Argeş este citată la 
Judecătoria Costeşti pe data de 
10.02.2016, ora 9,00, completul C4-1, în 

calitate de pârâtă în Dosarul civil nr. 
1310/214/2015, în proces de partaj cu 
reclamantul Dini Constantin.

l Sabina Patriciu cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Canada, Montreal, 501 
Saint-Paul West, Qc, este citată la: 
15.02.2016, ora: 14.30, la Judecătoria 
Buftea-Secția Civilă, complet C1-Civil, 
Minori și Familie, Sala Mică 2, în cali-
tate de moștenitor-acceptant al 
pârâtului- Dan Costache Patriciu în 
dosar nr.1413/94/2014* având ca obiect 
partaj bunuri comune/ lichidarea regim-
ului matrimonial.

l Numitul Subţirel Silviu, în calitate de 
pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Sibiu, Str. N. Iorga, nr. 60, sc. B, ap. 23, 
Jud. Sibiu, este citat la Judecătoria 
Avrig, în dosar nr. 15900/306/2014, 
având ca obiect succesiune, pentru data 
de 09.02.2016, ora 09.00.

l România, Judecătoria Zimnicea, 
B-dul Eroilor, nr. 45, Zimnicea, secţia 
Mixta Fond, Camera sala. Destinatar: 
Marinescu Alina-Adriana, Cervenia, 
Cod poştal 147070, judeţul Teleorman, 
Dosarul nr. 1882/339/2015, Materia: 
Civil, Stadiul procesual al dosarului: 
Fond, Obiectul dosarului: contestaţie la 
executare. Citaţie emisă la 13 ianuarie 
2016. Stimată doamnă Sunteţi chemat 
în această instanţă, camera Sala, 
Complet complet 1, în data de 10 febru-
arie 2016, ora 9,00 în calitate de intimat, 
în proces cu Marinescu Lucian-Claudiu, 
în calitate de contestator. NT- Prin 
înmânarea citaţiei, sub semnătură de 
primire, personal ori prin reprezentant 
legal sau convenţional ori prin funcţion-
arul sau persoana însărcinată cu 
primire corespondenţei pentru un 
termen de judecată, cel citat este 
prezumat că are în cunoştinţă şi terme-
nele de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost înmânată.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: 
Chișineu Criș, str. Gării, nr. 24, județul 
Arad. Tel . :  0257.350.692.  Fax: 
0257.350.231. Somație emisă în temeiul 
încheierii din 14.01.2016, pronunțată în 
dosar nr.1237/210/2015. În dosarul civil 
cu nr.1237/210/2015 al Judecătoriei 
Chișineu Criș, reclamantul Sas Ioan, cu 
domiciliul în Apateu, nr. 591, județul 
Arad și domiciliul procesual ales la 
cabinet avocat Moț Petru din Chișineu 
Criș, Piața Avram Iancu, nr. 3, județul 
Arad, solicită ca instanța să constate 
dobândirea de către acesta a dreptului 
de proprietate cu titlu de uzucapiune 
asupra imobilului compus din casă 
numerotată C2 și înscrisă sub A.1.2 în 
CF nr.302368 Apateu, nr.top 302368-C2 
și teren intravilan conform folosinței 
faptice, situat la nr.administrativ 591. 
Proprietari tabulari fiind Ocs Flore, Ocs 

Vaszilie, Ociu Marie, Fitiu Dorel, Rus 
Sorin și Rus Mariana. Orice persoană 
interesată este somată ca, în termen de 1 
lună de la afişarea prezentei somații, să 
formuleze opoziție. În caz contrar, se va 
proceda la judecarea cererii. 

DIVERSE
l Lichidator judiciar C.I.I.   Rusu 
Ciprian Marian cu sediul în Ploieşti, Str. 
Văleni, nr. 65, jud. Prahova, notifică 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei faţă de debitoarea SC Tov 
Mazal Consult  SRL, dosar nr. 
5692/105/2015,Tribunalul Prahova. 
Termen depunere creanţe: 04.03.2016, 
Termen tabel preliminar: 14.03.2016, 
Termen tabel definitiv: 08.04.2016, 
Adunarea creditorilor: 18.03.2016.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Monte Carlo Palace Apart 
Hotel SRL desemnat prin hotărârea 
civi lă din data de 19.01.2016,  
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, 
Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 
37365/3/2013, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedură simplificată 
prevăzută de Legea nr. 85/2006  Monte 
Carlo Palace Apart Hotel SRL, cu 
sediul în Bucureşti Sectorul 1, Str. 
PARIŞ, Nr. 17, Etaj P, Ap. birou 5, CUI 
22776615, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/21790/2007. Persoanele 
fizice şi juridice care înregistrează un 
drept de creanţă născut după data 
deschiderii procedurii insolvenţei împo-
triva Monte Carlo Palace Apart Hotel 
SRL vor formula declaraţie de creanţă 
care va fi înregistrată la grefa Tribunal-
ului Bucureşti - secţia a VII-a civilă, cu 
referire la dosarul nr. 37365/3/2013, în 
următoarele condiţii : a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor 17.02.2016; b) termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
02.03.2016; c) termenul pentru depu-
nerea contestaţiilor la tabelul supli-
mentar 21.03.2016; d) termen pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv 
consolidat 31.03.2016.

l Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare. Unitatea Militară 02517 
Craiova, titular al proiectului „Lucrări 
de consolidare şi reabilitare Sanatoriu 
medical militar Regele Ferdinand I 
-Hotel”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încad-
rare de către Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraş-Severin în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului şi de evaluare adec-
vată: fără evaluarea impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de eval-
uare a impactului asupra mediului, 

pentru proiectul „Lucrări de consoli-
dare şi reabilitare Sanatoriu medical 
militar Regele Ferdinand I -Hotel”, 
propus a fi amplasat în judeţul 
Caraş-Severin, oraşul Băile Herculane, 
str.Piaţa Hercules, nr.3. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Medi-
ului Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, 
str. Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri, 
între orele 08.00-13.00, precum şi la 
următoarea adresă de internet: http://
apmcs.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de cinci zile de la data publicării prezen-
tului anunţ, până la data de 29.01.2016.

LICITAȚII
l Lichidator  judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitaţie publică cu 
strigare bunul imobil casă şi teren în 
suprafaţă de 1900 mp situat în Com. 
Corneşti sat Cristeasca   nr. 6, jud. 
Dâmboviţa, proprietatea debitorului SC 
Imobiliar Leasing IFN SA, la preţul de 
pornire de 10.350 EUR (TVA inclus) 
preţ redus cu 25%. Licitaţia va avea loc 
în dată de 26, 29  ianuarie 1, 5, 8, şi 12 
februarie 2016 orele 15, la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploieşti, str. 
Plăieşilor nr. 47 jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare la telefon 0728.878298. 

l SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică 
bunului aflat în patrimoniul societăţii, 
preţul de pornire al licitaţiei fiind redus 
cu 50% din preţul stabilit în raportul de 
evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data 
de:  28.01.2016, 04.02.2016, 11.02.2016, 
18.02.2016, 25.02.2016, 03.03.2016, 
10.03.2016, 17.03.2016, 23.03.2016 şi 
29.03.2016 orele 13.00 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Condiţiile de 
participare şi relaţii suplimentare la tel. 
0344104525.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitaţie publică şi/sau 
negociere directă teren în suprafaţa de 
247 mp situat în Buşteni, B-dul 
Libertăţii nr.190A, jud. Prahova, zona 
centrală, proprietatea debitoarei S.C 
MCORIENT TOUR  SRL, la preţul de 
38.950  EUR, preţ redus cu 5%. Lici-
taţia va avea loc în zilele de 26, 29  
ianuarie 1, 5, 8,  şi 12 februarie 2016 , 
orele 11 la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47  jud. 
Prahova. Regulamentul de vânzare şi 
caietul de sarcini se pot obţine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la telefon 0728.878298.

l SC Tara Com Impex SRL, prin lichi-
dator anunţă vânzarea publică a 
bunului imobil situat în Azuga, str. 

Prahovei, nr. 32, bl. 21B, sc. A, et. 1, jud. 
Prahova, (zona semicentrală), respectiv 
un apartament compus din trei camere 
şi dependinţe la preţul de 127.140 lei. 
Dotări: gresie, parchet, tâmplărie PVC. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus 
cu 40 %  din preţul stabilit în raportul 
de evaluare şi sunt stabilite următoarele 
zile de licitaţie: 28.01.2016, 04.02.2016, 
11.02.2016, 18.02.2016, 25.02.2016, 
03.03.2016, 10.03.2016, 17.03.2016, 
23.03.2016 şi 29.03.2016  orele 13.00. 
Relaţii suplimentare la tel. 0344104525.

l SC Muntenia SA, societate aflată în 
faliment, dosar nr. 2985/105/2007 
Tribunal Prahova, prin lichidator, 
anunţă vânzarea la licitaţie publică, a 2 
(două) bunuri mobile ce se mai afla în 
patrimoniul debitoarei, şi anume: 
compresor la preţul de 5.185 lei (fără 
TVA) – preţul de pornire al licitaţiei 
fiind diminuat cu 50% din preţul stabilit 
în raportul de evaluare, platforma tele-
scopică la preţul de 1.875 (fără TVA) - 
preţul de pornire este diminuat cu 25% 
din preţul stabilit în raportul de eval-
uare. Zilele de licitaţie stabilite sunt 
următoarele: 28.01.2016, 02.02.2016, 
04.02.2016, 09.02.2016, 11.02.2016, 
16.02.2016, 18.02.2016, 23.02.2016, 
25.02.2016 şi 29.02.2016 orele 13.00. 
Relaţii suplimentare la tel. 0344104525, 
0244386618 şi 0740226446.

l SC Drumuri Şi Poduri Prahova Sa 
societate aflată în reorganizare judiciară 
prin administrator judiciar anunţă 
vânzarea la licitaţie publică a bunului 
imobil, astfel cum este identificat şi 
evaluat în Planul de Reorganizare şi  în 
raportul de evaluare a imobilului situat 
în Filipeştii de Pădure, jud. Prahova, 
respectiv construcţiile situate pe acest 
teren compuse din: clădire P + 2 Et, la 
preţul de 32.544 lei. Licitaţia publică are 
loc în baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a 
regulamentului de participare la lici-
taţie pentru bunurile libere de sarcini. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus 
la 50% din preţul menţionat în raportul 
de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 28.01.2016, 
04.02.2016, 11.02.2016, 18.02.2016, 

25.02.2016, 03.03.2016, 10.03.2016, 
17.03.2016, 23.03.2016 şi 29.03.2016  
orele 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii în 
caietul de sarcini şi  la telefon 
0344104525.

l SC Drumuri Şi Poduri Prahova SA 
societate aflată în reorganizare judiciară 
prin administrator judiciar anunţă 
vânzarea la licitaţie publică a bunului 
imobil, astfel cum este identificat şi 
evaluat în Planul de Reorganizare şi  în 
raportul de evaluare a imobilului situat 
în loc. Boldeşti - Scăieni, str. Pârâului, 
nr.3, jud. Prahova (Secţia Scăieni), 
constând în mai multe construcţii, la 
preţul de 329.109,5 lei. Licitaţia publică 
are loc în baza hotărârii Adunării Cred-
itorilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a 
regulamentului de participare la lici-
taţie pentru bunurile libere de sarcini. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus 
la 50% din preţul menţionat în raportul 
de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 28.01.2016, 
04.02.2016, 11.02.2016, 18.02.2016, 
25.02.2016, 03.03.2016, 10.03.2016, 
17.03.2016, 23.03.2016 şi 29.03.2016  
orele 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii în 
caietul de sarcini şi  la telefon 
0344104525.

l SC Internaţional Alpha Trans SRL 
prin lichidator judiciar anunţa vânzarea 
la licitaţie publică a bunurilor aflate în 
patrimoniul societăţii debitoare 
conform rapoartelor de evaluare, a 
regulamentului de vânzare a bunurilor 
ce au fost încuviinţate de Adunarea 
Creditorilor din 06.11.2014 şi anume: 
terenul în suprafaţa de 2.279 mp, situat 
com. Păuleşti, sat Gageni, jud. Prahova 
compus din: terenul în suprafaţa de 
2.000 mp, tarla 1, parcela L 64/14, nr. 
cad. 10702 şi teren intravilan (drum) în 
suprafaţa de 279 mp, Tarla 1, parcela 
L46/14, nr cad 10701, la preţul de 
85.450 lei ( fără TVA). Preţul de pornire 
al licitaţiilor este redus cu 50% din 
preţul stabilit în rapoartele de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Pucioasa. Administrare Fiscală. Dosar de executare nr. 
1156/2015. Nr. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2016, Luna Februarie, Ziua 11. În temeiul art. 250 alin. (1) 
din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 11 februarie, anul 2016, ora 12.00, în 
localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin 
licitație publică (ședința a-III-a), următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului Nache Ion Crinu, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița: - locuință în suprafață 
construită de 100 mp (suprafață utilă 80 mp), situată în com. 
Bezdead, punct Acasa, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 
este de 34582 lei (exclusiv T.V.A.); - teren intravilan (curți 
construcții) în suprafață construită de 900 mp, situat în com. 
Bezdead, punct Acasa, jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 
este de 9.989 lei (exclusiv T.V.A.). *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în 
conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Bunurile imobile mai 
sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 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. 260 și 261 din Legea 207/2015, privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 024.5760698, persoană de 
contact: Scripi Calin. Data afișării: 25.01.2016.

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 Domnica Trading Investment SRL – Pitești, după 
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Semiremorcă 
CLS SLP BIT, serie ROBHJ3E33101, achiziție conform F 
187/10.08.2009, 22.280 lei; Autotractor Man 19402 FLT, serie 
șas iu  WMAT022K43M188994 ,  ach i z i ț i e  con fo rm F 
187/10.08.2009, 19.520 lei; Semiremorcă structură deschisă 
Trailer, serie șasiu VSNSYY3CXWAL17043, achiziție conform F 
439/08.06.2011, 9.560 lei; Autotractor Man, serie șasiu 
WMAN05ZZZZG155377, achiziție conform F 22997/29.07.2011, 
30.260 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) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, 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 05-02-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 08-02-2016, ora 
14:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

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: 
Plesa Gheorghe - Valea Danului, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan curți construcții în 
suprafață de 200 mp și casă de locuit în suprafață de 18 mp, 
situate în localitatea Valea Danului, 4.446 lei; Teren intravilan 
fâneață în suprafață de 3800 mp, situat în localitatea Valea 
Danului, 37.346 lei; Teren arabil intravilan în suprafață de 2300 
mp, situat în localitatea Valea Danului, 40.903 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. 250, alin. 7 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, până în ziua de 
16/02/2016. Licitația va avea loc în data de 17/02/2016, 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, telefon 0248.722159.
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de 28.01.2016, 04.02.2016, 11.02.2016, 
18.02.2016, 25.02.2016, 03.03.2016, 
10.03.2016, 17.03.2016, 23.03.2016 şi 
29.03.2016 orele 12.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Relaţii suplimentare sediul lichidator-
ului  judiciar cât  ş i  la  telefon 
0344104525.

l SC Altenergy Solutions SRL, soci-
etate aflată în faliment, prin lichidator 
judiciar anunţă vânzarea la licitaţie a 
următoarelor bunuri mobile aflate în 
patrimoniul debitoarei şi anume: 
autouti l i tara N1 Dacia Logan 
PH-12-MUW – vechime 7 ani, la preţul 
de 6.320 lei (fără TVA), autoutilitara 
Peugeout PH-13-WNE- vechime 7 ani, 
la preţul de 5.680 lei (fără TVA), piese 
de schimb: accenditoare, adaptor, aeris-
itor automat soalare, agent frigorific, air 
pressure switch, anod magneziu, ans 
ghidaj tije, ansamblu ghidaj tije WB, 
antigel superconcentrat termo protect 
20Kg, clemă fixare tub PPR20, colier 
metal S+D ½, etc., obiecte de inventar: 
birou, scaun mobil, dulap mare acte, 
aparat de sudură, set chei combinate, 
etc. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 20% faţă de cel stabilit în 
rapoartele de evaluare aprobate de 
Adunarea Creditorilor în 29.10.2015. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data 
de: 28.01.2016, 04.02.2016, 11.02.2016, 
18.02.2016, 25.02.2016, 03.03.2016, 
10.03.2016, 17.03.2016, 23.03.2016 şi 
29.03.2016 orele 13.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0744370236 şi 0344104525 

l Pricewaterhousecoopers Business 
Recovery Services IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment), 
anunţă vânzarea în bloc prin licitaţie 
publică, deschisă, cu strigare, ascen-
dentă, a 1. Drepturilor litigioase asupra 
Construcţiei- Spaţiu comercial situat la 
parterul imobilului din Drobeta Turnu- 
Severin, Str. Aurelian nr.44, Judeţul 
Mehedinţi, în suprafaţă construită de 
294,725 mp; 2. Bunurilor mobile ataşate 
construcţiei, respectiv: 1 aparat clima-
tizare (nr. inv. 300001), 1 centrală tele-
fonică (nr. inv. 300002), 1 sistem de 
securitate (nr. inv. 800001), 1 scară 0043 
(nr. inv. 700119); 3. Bunurilor mobile 
descrise în Anexa 1 la Regulamentul de 
vânzare. Preţul de pornire al Licitaţiei 
pentru drepturile litigioase asupra 

imobilului- spaţiu comercial situat în 
Drobeta Turnu-Severin, Str. Aurelian 
nr.44, Judeţul Mehedinţi, precum şi a 
bunurilor mobile aflate în patrimoniul 
Debitoarei S.C. Banca Columna S.A. 
(bancă în faliment) este de 165.000 
EUR, la care se adaugă TVA-ul, după 
caz. Licitaţia se organizează la data de 
09.02.2016, la orele 14.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, 
Lakeview Building,  str.  Barbu 
Văcărescu nr. 301-311, etaj 8, sector 2. 
Regulamentul de vânzare poate fi 
achiziţionat la preţul de 500 Ron, plus 
TVA. Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de vânzare 
este obligatorie, obţinându-se de la 
sediul lichidatorului judiciar, în zilele 
lucrătoare, între orele 09:00-17:00, pe 
baza actului de identitate şi/sau a unui 
document de reprezentare, precum şi a 
dovezii de plată a preţului Regulamen-
tului. În vederea participării la licitaţie 
se va constitui o Garanţie de participare 
în cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 16.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul RON/
EUR afişat de BNR la data constituirii 
garanţiei), care se va depune împreună 
cu restul documentaţiei de participare, 
conform Regulamentului de vânzare, la 
sediul lichidatorului judiciar Pricewa-
terhouseCoopers Business Recovery 
Services IPURL, până la data de 
08.02.2016, orele 16.00. Pentru vizitarea 
bunurilor, achiziţionarea Regulamen-
tului de vânzare şi a eventualelor infor-
maţii suplimentare vă rugăm să 
contactaţi lichidatorul judiciar la tel. 
021.225.30.00, fax: 021.225.36.50, 
persoane de contact: Octavia Aldea şi 
Cristian Răvăşilă, e-mail: cristian.
ravasila@ro.pwc.com, octavia.aldea@
ro.pwc.com.

l Anunţ de participare la licitaţie pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren din 
albiile minore. 1. Informaţii generale: 
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii : închiriere 
teren  pentru o durată de 2 ani. 3. 
Condiţiile de participare : dovada 
cumpărării caietului de sarcini; garanția 
de participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; certifi-
catul constatator emis de ORC, valabil la 
data deschiderii ofertelor; certificate 
constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor 
si taxelor către stat inclusiv cele locale; 

certificat de atestare fiscală; cazier fiscal 
emis MF; cazier judiciar al administrator-
ului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, 
vizat de administraţia fiscală; fisa de 
informatii generale privind cifra de 
afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se 
află in litigiu cu titularul dreptului de 
administrare. 4. Cuantumul şi forma 
garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită  prin 
ordin de plată sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea 
succintă a bunului ce urmează a fi 
închiriat: Închiriere suprafeţe de teren în 
albia minoră a râului Olt din  Jud. Olt și 
jud. Brașov, pentru înlăturarea material-
ului aluvionar:  Judetul Olt. Lotul 1 – 
22.538 mp teren în albia minoră a râului 
Olt , situat în Com. Giuvarăști, Jud.Olt. 
Lotul 2 – 69.815 mp teren în albia minoră 
a râului Olt, situat în Com. Babiciu, Jud.
Olt. Judetul Brasov. Lotul 1 – 5.803 mp 
teren în albia minoră a râului Olt, situat în 
Com. Maieruș, Jud.Brașov. Lotul 2 – 
8.361 mp teren în albia minoră a râului 
Olt , situat în Com. Maieruș, Jud.Brașov. 
6. Data, locul şi ora limitã de primire a 
ofertelor: 15.02.2016  până la ora 1000 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud.  Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii 
acestora: 15.02.2016 începand cu ora 
10:30 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a 
caietului de sarcini : de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 
1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofertanţii 
rãmân angajaţi prin termenii ofertelor lor: 
Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la data licitației 
deschise  organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

l Anunţ privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. În temeiul prevederilor 
art.162(1) din O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedură  fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
11, luna februarie, anul 2016, ora 11.00, 
în localitatea Fieni, str.Republicii, Piaţa 
Centrală -boxă carne, se vor vinde prin 
licitaţie publică deschisă următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului 
Fermtaz ECO SRL, cu domiciliul fiscal 
în judeţul Dâmboviţa, oraş Fieni Berev-
oieşti, nr.1, identificată prin CUI 
31618339: Denumirea bunurilor mobile, 
descriere conform raportului de eval-
uare întocmit de expert evaluator ing.

Marian Ion, legitimaţie ANEVAR 
nr.13901/2012; Preţul de pornire a lici-
taţiei Lei/U.M., *nu conţine TVA; Unit.
de măsură; Cota TVA/neimpozabilă*: 
Vitrină frigorifică orizontală, Statică. 
An PIF 2011, dim.2000x950mm, 
tensiune 230V, frecvenţă 50Hz, putere 
nominală 350w, seria 201157. Stare 
tehnică -în funcţiune; 955,00; 1 buc.; 
20%. Vitrină frigorifică orizontală Delly, 
v e n t i l a t ă .  A n  P I F  2 0 1 1 , 
dim.1500x950mm, tensiune 230V, 
frecvenţa 50Hz, putere nominală 350w, 
seriile 201158, 201159. Stare tehnică -în 
funcţiune; 2109,00; 2 buc.; 20%. Echipa-
ment cameră frigorifică 6mc. An PIF 
2011, putere 1250w, incintă 250w, 
frecvenţă 50Hz, 13A. Stare tehnică -în 
funcţiune; 1174,00; 1 buc.; 20%. Incintă 
cameră frigorofică, menţinere congelare 
2x2x2xm. An PIF 2011, putere 1250w, 
incinta 1250w. Stare tehnică -în 
funcţiune; 2670,50; 1 buc.; 20%. *Cota 
de taxă pe valoare adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este de 20% 
în conformitate cu prevederile art.128 
alin.3 lit.b) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi pct.6 alin.(8) 
din Normele metodologice de aplicate a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin HG nr.44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Bunurile 
mobile, menţionate anterior, sunt 
grevate de următoarele: Creditori şi 
sarcini: -Primăria Fieni -Proces Verbal 
de sechestru nr.5337/29.05.2015. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri mobile să înşti-
inţeze despre aceasta organul de execu-
tare până la data de 10 februarie 2016. 
Cei  interesaţi în cumpărarea bunurilor 
mobile sunt invitaţi să depună la regis-
tratura Primăriei Fieni, până la data de 
10 februarie  2016,  ora  10.00, 
următoarele documente: -oferta de 
cumpărare; -dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei în contul 
RO65TREZ2755059XXX000819, 
deschis la Trezoreria Pucioasa sau 
dovada constituirii garanţiei sub forma 
scr isor i i  de  garanţie  bancară. 
Menţionăm că la data ţinerii licitaţiei 
organul de executare va verifica credi-
tarea contului curent al Primăriei Fieni, 
deschis la Trezoreria Pucioasa; -împut-
ernicire autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; -pentru 
persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie după 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 
după actul de identitate; -pentru 
persoanele fizice străine, copie după 

paşaport; -dovada emisă de creditorii 
fiscali, în original, că nu au obligaţii 
fiscale restante datorate atât bugetului 
consolidat al statului, cât şi pentru 
obligaţiile datorate bugetului local 
(certificate de atestare fiscală, în orig-
inal), urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare şi locul fixat în 
acest scop. Data afişării ofertantului 
câştigător: 12 februarie 2016. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă, în termen 
de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştiinţă, în conformitate cu preve-
derile art.172-173 din O.G.nr.92/2003, 
republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.d) din 
O.G.nr.92/2003, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul: 
0245.774.070; 0245.774.071, interior 26, 
27 sau 28.

l SC Rovit SA,  societate aflată în reor-
ganizare judiciară, prin administrator 
judiciar anunţa vânzarea la licitaţie  a 
unor bunuri aflate în patrimoniul debi-
toarei, în sensul că următoarele bunuri, 
respectiv Ferma 1 – compusă din: 
construcţii, depozit, casa de locuit, 
depozit, şopron tractoare, casa de locuit, 
baracă metalică, rampă spălat maşini, 
fosa septică, puţ şi teren aferent  situată 
în Boldeşti-Scăieni, str. Viilor, nr. 44, jud. 
Prahova, la preţul de 276.450 lei; Ferma 
1 – C7 (demisol)  compusă din: 
construcţie cantina - demisol şi teren 
aferent, situată în Boldeşti-Scăieni, str. 
Viilor, nr. 44, jud. Prahova, la preţul de 
36.200 lei; Ferma 8 – compusă din: 
construcţii dormitor, atelier mecanic, 
remiză, 2 magazii şi teren aferent lot 1 – 
5.599 mp, teren aferent lot 1 – 341 mp, 
situată în loc. Valea Calugarescă, sat 
Valea Largă, jud. Prahova, la preţul de 
101.600 lei; Clădire baracă C1 ( Hagi 
Anton ) şi teren aferent în suprafaţă 
1590 mp situată în Boldeşti-Scăieni, jud. 
Prahova la preţul de 50.800 lei; Ferma 5 
– compusă din: construcţii cantină, 
şopron, depozit, anexa atelier mecanic, 
bloc locuinţe, rezervor poliester, 30 t, şi 
teren aferent 3295 mp, situată în Bucov, 
sat Chiţorani, zona Valea Orlei, jud. 
Prahova 428.550 lei; Ferma 11- situată 
în com. Bucov, sat Chiţorani, jud. 
Prahova - compusă din: construcţii, 
locuinţa personal C3, remiză tractoare 
C1, remiză tractoarea C2, WC C4, WC 
C 5 şi teren aferent în suprafat de 
1.921,3 mp, la preţul de la preţul de 

33.950 lei; terenul intravilan în supra-
faţă de 483 mp situat în com. Bucov, sat 
Valea Orlei,  jud. Prahova, la preţul de 
15.450 lei, Ferma 9 - compusă din: 
construcţii, Şopron Cizelat (Depozit), 
Clădire Cantină, Grajd pt Cai, Sediu 
Fermă, Şopron Îngăşăminte, Gard 
Împrejmuire, Baracă Dormitor, Caldire 
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt 
Apa cu Şup Metal, Platforma Beton + 
Modernizare Drum, Reţea Electrică 
Aeriană, Rezervor motorina, Spaţiu 
Depozitare – Platforma, Grup sanitar, 
Rampa, Beci, fundaţie, WC, bazin şi 
terenul intravilan aferent în suprafaţa 
de 9.157 mp, situată în Urlaţi, loc. Valea 
Mieilor, jud. Prahova la preţul de 
416.575 lei  şi o serie de bunuri mobile, 
respectiv: subsolier 2 buc. la preţul de 
105 lei/buc (fără TVA), remorca cisternă, 
3,6 to, la preţul de 1050 lei (fără TVA), 
remorca cisternă, 3,6 to 855 lei (fără 
TVA), remorca auto, la preţul 1515 lei 
(fără TVA), remorca RBA 5, la preţul de 
1515 lei (fără TVA), bena remorca, 4 buc 
la preţul de 985 lei/ buc (fără TVA). 
Licitaţia publică are loc în baza 
hotărârilor Adunării Creditorilor din 
09.03.2011, 30.05.2013, 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 şi a 
regulamentului de participare la lici-
taţie. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus cu 50% din preţul stabilit în 
raportul de evaluare. Şedinţele de lici-
taţii vor avea loc pe data de: 28.01.2016, 
04.02.2016, 11.02.2016, 18.02.2016, 
25.02.2016, 03.03.2016, 10.03.2016, 
17.03.2016, 23.03.2016 şi 29.03.2016 
orele 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii: în 
caietul de sarcini şi la telefon 
0344104525
 

PIERDERI
l Pierdut certificat constatator SC 
STRES SRL. Il declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional Trans-
port Persoane pe numele Telegeanu 
Costin Claudian. Îl declar nul.

l Novellio Business Solutions SRL, 
CUI: 32050511, J40/9271/2013 declară 
pierdut şi nul certificatul de înregistrare.

l Mareș Dorina și Mareș Stelian 
declarăm pierdute (nule) acte propri-
etate apartament:  Contract de 
Construire nr.6/6/17.01.1983 I.C.V.L.; 
Contract de Împrumut C.E.C.- 
cumpărare proprietate; Proces verbal de 
predare- primire din 15.03.1983 aferent 
imobilului din București, sector 6, Bd. 
Păcii (actual Iuliu Maniu) nr.190, bl.C1, 
sc.1, et.6, ap.21 și schița apartamentului.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația II –a. Anul 2016, Luna 
02, Ziua 03, Ora 11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că 
în ziua de 03, luna 02, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, 
județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului S.C. Sara Real Construct SRL, cu domiciliul fiscal în sat Trestieni, com. Ulmi, județul 
Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 16912348. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Autoturism Toyota Avensis, sș: 
SB1BR56L10E201152, an fabricație – 2007, culoare – verde, nr. înmatriculare B-47-NRU, benzină, 
12.450 lei; Container Koro, an fabricație – 2002, 4.350 lei; Autoîncărcător Volvo L180, an fabricație-
1997, putere - 265 CP, motorină, 96.250 lei; Transportor cu bandă, 825 lei; Draglina Nobas, an 
fabricație – 1987, motorină, 29.025 lei; Autobasculantă Roman 19215DFR, sș: 13107, an fabricație – 
1980, culoare – albastru, 8.175 lei; Excavator Komatsu PC210, an fabricație – 2000, șenile, culoare – 
galben, 39.700 lei. Total: 190.775 lei. Cota TVA *): 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 
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, cu mențiunea: 
„taxă participare licitație 10%”; 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. 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 0246.270520, persoana de contact: Vlad Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Sara Real Construct SRL 
(Licitația II-a). Anul 2016, luna 02, ziua 03, ora 11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 03, luna 02, anul 2016, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, 
str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Sara Real Construct SRL, cu domiciliul fiscal în sat 
Trestieni, com. Ulmi, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 16812348. Denumire bunuri 
imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Teren 
extravilan în suprafață de 7.000 mp, 23.250 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.300 mp, 54.000 
lei; Teren extravilan în suprafață de 11.700 mp, 39.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.800 mp, 
14.250 lei. Total: 130.500 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), 
lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de 
TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care 
este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 
beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare 
licitație 10%”; 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. 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 0246.270520, 
persoană de contact: Marian Vlad.


