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OFERTE SERVICIU
l SC Ager – Rom Machinery SRL
cu sediul in Slatina, str. Prelungirea
Crisan, nr. 31 E, Olt, angajeaza un
incarcator – descarcator. Conditii:
limba turca - nivel avansat, limba
engleza – nivel mediu, studii medii.
Se oferta salariu atractiv. CV-urile
se trimit la sediul societatii pana la
data de 08.02.2016. Relatii la
telefon: 0725221915.
l Erată la anunţ publicat în ziarul
Jurnalul Naţional în data de
29.01.2016 al Primăriei Comunei
Voinești, astfel se modifică data
probei scrise din de „22.02.2016, ora
10.00” în „24.02.2016, ora 10.00”.
Restul condiţiilor rămân neschimbate.
l Academia Română-Filiala Iași,
cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iași,
în data de 24 februarie 2016, ora
10,00, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate
gradul III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul
Compartimentului Achiziţii
Publice. Condiţii: studii superioare
juridice sau economice, vechime în
muncă - minim 2 ani de ocupare a
unui post în condiţiile deţinerii unei
diplome de absolvire studii superioare juridice sau economice, cu
atribuţii în domeniul achiziţiilor
publice; minim 1 an de experienţă
profesională în echipe de împlementare proiecte finanţate din
fonduri structurale. Termenul de
depunere a dosarelor este 16
februarie 2016, ora 15,00. Relaţii
suplimentare la telefon 0332101115,
Biroul Resurse Umane, Salarizare și
la sediul Filialei.
l Colegiul Național ”Dimitrie
Cantemir” Onești, cu sediul în
municipiul Onești, strada Victor
Babeș, nr.12, județul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual vacant de paznic
pe perioadă nedeterminată,
conform H.G.286/2011. Nivelul
studiilor: generale (obligatoriu 10
ani sau diplomă de bacalaureat).
Experiență în domeniu: minimum 5
ani. Data concursului: -24 februarie
2016, ora 10.00, proba scrisă; -26
februarie 2016, ora 9.00, interviul,
la sediul unității. Data limită de
depunere a dosarelor: 10 zile de la
publicarea anunțului în Monitoul
Oficial al României. Persoană de
contact: Bernad Gabriela, secretar
șef, telefon: 0234.311.046;
0752.142614.

Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu.
Biroul Juridic. Citaţie. Domnul
Anmar Mohammad Hannam,
cu domiciliul în Bulgaria, loc.
Soﬁa, str. Hristo Botev, nr. 7,
sunteţi chemat în data de 18
februarie 2016, ora 09:00, la
Tribunalul Bucureşti, cu sediul
în Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37,
sector 3, Complet c8, pentru a
participa în calitate de pârât la
judecarea dosarului civil
numărul 39860/3/2013/a1 al
acestei instanţe, având ca
obiect angajarea răspunderii
conform art. 138 din Legea
85/2006, în contradictoriu cu
reclamanta Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice
Giurgiu.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară al Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi temporar
vacante de execuție. Concursul se
va desfășura în perioada 17-19
februarie 2016, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
al Municipiului București -Bd.
Expoziției, nr.1A, Sector 1, București, ora 10.00. Data limită de
depunere a dosarelor este
09.02.2016, inclusiv, ora 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară al Municipiului București. Pentru relații
suplimentare consultați site-ul:
www.ocpib.ro.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară al Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante de
execuție. Concursul se va desfășura
în perioada 24-26 februarie 2016, la
sediul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară al Municipiului București -Bd.Expoziției,
nr.1A, Sector 1, București, ora
10.00. Data limită de depunere a
dosarelor este 16.02.2016, inclusiv,
ora 16.00, la sediul Oficiului de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
al Municipiului București. Pentru
relații suplimentare consultați siteul: www.ocpib.ro
l În conformitate cu prevederile
H.G.nr. 286/2011, Primăria
Comunei Ciorani organizează
concurs în vederea ocupării a 4
posturi contractuale pe durată
nedeterminată astfel: -2 posturi
inspector debutant -biroul contabilitate: Studii necesare -studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
contabilitate; -1 post inspector
debutant cu atribuții de casier
-biroul contabilitate: Studii necesare
-studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență în
domeniul științelor economice sau
administrative; -1 post referent
debutant -secretariat: Studii necesare -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat. Data și
locul desfășurării concursului:
25.02.2016, ora 9.00 -proba scrisă;
26.02.2016, ora 12.00 -interviul; La
sediul Primăriei Comunei Ciorani.
Dosarele se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunțului. Relaţii la telefon:
0244.462.025.
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 03.03.2016, ora 09:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post vacant: Inspector,
grad profesional debutantCompartiment Execuţie Bugetară,
Financiar, Contabilitate și Adiminstrare Fond de Garantare pentru
Plata Creanţelor Salariale. Condiţii
specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul
știinţelor economice; Cunoștinţe de
operare PC: Word, Excel, Internet;
Iniţiativă și 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 Monitorul Oficial, partea a –III– a, la
sediul AJOFM Satu Mare.
l Autoritatea pentru Supravegherea și Protecţia Animalelor, cu
sediul în localitatea București, Şos.
Olteniţei, nr.169, sector 4, cu

punctul de lucru în str.Calea Călărașilor, nr. 179, sector 3, București,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: Muncitori necalificaţi
-hingheri 2 posturi. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în
data de 24.02.2016, ora 11.00;
- Pro b a i nt erv i u î n da t a de
29.02.2016, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Condiţiile generale.
1.1. Condiţiile generale pentru
participarea la concursul organizat
în vederea ocupării funcţiilor scoase
la concurs sunt cele prevăzute în
Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art.3
din H.G.286/23.03.2011 pentru
aprobarea Regulamentului-Cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, modificată și completată
prin H.G. 1027/11.11.2014. 2.
Condiţii specifice pentru posturile
de muncitori necalificaţi: -studii
generale sau fără studii; -fără experienţă în domeniu. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
punctul de lucru din Str.Calea Călărașilor, nr. 179, sector 3, București.
Relaţii suplimentare la sediul punctului de lucru din Str.Calea Călărașilor, nr.179, sector 3, București,
persoană de contact: Zanfir Jenica,
Biroul Resurse Umane- telefon:
312.95.55, int.105.
l Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al
Magistraturii, organizează la București, la data de 3 aprilie 2016,
concurs de promovare în funcţii de
execuţie, efectivă și pe loc, a judecătorilor și procurorilor, în condiţiile
art. 43-47 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Regulamentului de
organizare și desfășurare a concursului de promovare a judecătorilor
și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 621/21 septembrie 2006, modificată. Pentru
promovarea efectivă, concursul se
organizează pentru ocuparea unui
număr de 81 funcţii de execuţie
vacante la nivelul curţilor de apel și
tribunalelor, și pentru ocuparea
unui număr de 51 funcţii de
execuţie vacante la nivelul parchetelor de pe lângă curţi de apel și
tribunale. Pentru promovarea pe
loc, concursul se organizează pentru
ocuparea unui număr de 100 de
locuri alocate pe materii la tribunale, 50 de locuri alocate pe materii
la curţile de apel, 5 locuri la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie și Justiţie, 40 locuri la
parchetele de pe lângă tribunale și
15 locuri la parchetele de pe lângă
curţile de apel. Toate locurile scoase
la concurs pentru promovare pe loc
la parchete sunt alocate materiei
"drept penal". Concursul constă în
susţinerea unor probe scrise, cu
caracter teoretic și practic, conform
Regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de
promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 621/2006 modificată. Judecătorii și procurorii care
îndeplinesc condiţiile legale, pot
depune cereri de înscriere la
concurs, la Consiliul Superior al
Magistraturii, până la data de 18

februarie 2016, inclusiv, conform
calendarului de desfășurare a
concursului aprobat. Relaţii suplimentare se pot obţine de pe paginile
de Internet ale Consiliului Superior
al Magistraturii și Institutului Naţional al Magistraturii (Web: www.
csm1909.ro; www.inm-lex.ro).
l Direcţia Regională de Statistică a
Municipiului București organizează
concurs de recrutare, pentru
ocuparea unui post personal
contractual pe perioadă nedeterminată de Şofer din cadrul Serviciului
Gestionare Resurse și Servicii Generale. Concursul constă în proba
scrisă și proba practică, stabilite
pentru data de 24.02.2016 ora 10proba scrisă și 29.02.2016 ora ora
13- proba practică. Desfășurarea
probei scrise va avea loc la sediul
D.R.S.M.B., din Bdul Carol I nr.12,
etaj 5, camera 501. Condiţii Specifice: -să aibă permis de șofer profesionist; -să fie bun conducator auto,
să aibă cunoștinţe tehnice/ mecanice, de lăcătușerie și de exploatare
a autoturismelor; -disponibilitate
pentru desfășurarea de activităţi în
program prelungit, deplasări; -să
aibă vechime în muncă și în meserie
de minimum 1 an.; -studii generale
sau medii. Dosarele de înscriere se
vor depune până la data de
16.02.2016 ora 16, la camera 503.
Condiţiile de participare la concurs
și bibliografia se afișează la sediul și
pe site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Direcţiei
Regionale de Statistică a Municipiului București și la numărul de
telefon 0213.13.20.81.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a
postului contractual de execuţie
vacant de Expert IA- Direcţia
Generală de Demografie și Statistică Socială. Perioada: martie 2016–
noiembrie 2016. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor minimum 6 ani. Concursul
se organizează la sediul Institutului
Naţional de Statistică din București,
Bd. Libertăţii 16, sector 5, București, în data de 24.02.2016, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a
III-a, la sediul Institutului Naţional
de Statistică din bd. Libertăţii nr.16,
sector 5, București. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din
H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs aprobate și
bibliografia stabilită se afișează la
sediul Institutului Naţional de
Statistică și pe site-ul Institutului
Naţional de Statistică (www.insse.
ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică și la numărul de
telefon: (021)317.77.82.
l Institutul Naţional de Statistică
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată
a unor posturi contractuale de
execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Statistici Agricole și de
Mediu: -6 Posturi Expert IA
(statisticieni). Perioada: martie
2016– 31.12.2017; Condiţii specifice: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: știinţe

sociale, știinţe inginerești, matematică și știinţele naturii; vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: minimum 6
ani; cunoașterea reglementărilor
naţionale și internaţionale în
domeniul statisticii agriculturii. -1
Post Expert IA (informatician).
Perioada: martie 2016– 31.12.2017.
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: știinţe sociale, matematică și știinţele naturii; vechime
in specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: minimum 6
ani; lucru cu baze de date
SGDBR– Visual Fox Pro. -1 Post
Expert II (statistician). Perioada:
martie 2016– 31.12.2017. Condiţii
specifice: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul: știinţe sociale, știinţe
inginerești, matematică și știinţele
naturii; vechime in specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 luni; cunoașterea
reglementărilor naţionale și internaţionale în domeniul statisticii
agriculturii. -1 Post Referent IA:
Perioada: martie 2016– 31.12.2017.
Condiţii specifice: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei: minimum 6
ani; cunoașterea reglementărilor
naţionale și internaţionale în
domeniul statisticii agriculturii.
Concursul se organizează la sediul
Institutului Naţional de Statistică
din București, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, București, în data de
24.02.2016, ora 10:00, proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al
României Partea a III-a, la sediul
Institutului Naţional de Statistică
din bd. Libertăţii nr.16, sector 5,
București. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs aprobate și bibliografia
stabilită se afișează la sediul Institutului Naţional de Statistică și pe
site-ul Institutului Naţional de
Statistică (www.insse.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Institutului Naţional de
Statistică și la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
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l Pentru sudare, taierea cu plasma,
comercializam: pistolete, piesele de
schimb, consumabile, diverse accesorii: durofil.ro.

CITAȚII
l Bereanu Georgiana citează pe
Bereanu Ion Daniel, la Tribunalul
Vâlcea, în dosar nr. 3161/223/2014,
pentru termenul din 08.03.2016.
l Numita Stoenescu Mariana
Mirela, cu domiciliul în comuna
Budeasa, sat Calotești nr. 17, jud.
Argeș, este citată în calitate de
pârâtă, pentru termenul din
7.03.2016, la Judecătoria Pitești,
sala nr. 2, ora 8:30, în Dosarul nr.
10584/280/2015.
l Se citează numitul Youssef Abdellaoui cu ultim domiciliu cunoscut
în Secuellamos, str. Manzanares nr.
591A, Spania, de către reclamanta
Marian Ana Maria, în dosarul
1691/260/2015, având ca obiect
suplinire consimțământ pârât, la
Judecătoria Moinești, termen
18.02.2016 ora 08:00.
l Se citează Milea Petre pentru
23.02.2016, orele 8,30 ca pârât în
dosarul 911/329/2015, pe rolul
Judecătoriei Turnu Măgurele.
l Crețu Corneliu, chemat în
garanție în dosarul
25547/197/2009*, este citat pentru
ziua de 23.02.2016, ora 13.00,
complet C10, Judecătoria Brașov.
l Se citează Negru Ionuţ și Negru
Florian ca pârât în dosarul
2098/329/2015 pe rolul Judecătoriei
Turnu Măgurele.
l Citez pe Rupiţă Florenţa, în calitate de pârâtă în dosar nr.
2222/329/2015 să se prezinte la
Judecătoria Turnu Măgurele, pe
data de 10.02.2016 când are termen
de judecată dosarul sus-menţionat
având ca obiect act divorţ.
l Se citează numita Pîrvan Felicia
Ligia în calitate de pârâtă în dosar
nr. 3609/223/2011 la Judecătoria
Drăgășani, în data de 18.02.2016 –
anulare act.
l Baranga Valentin, este citat în
calitate de pârât în contradictoriu
cu Nitoaia Claudia-Coculeana, în
dosarul nr. 13636/245/2015, având
ca obiect stabilire custodie exclusivă, pentru termenul de judecată
din data de 25.02.2016, la Judecătoria Iași, secţia civilă, str. Anastasie

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: Rubber Control Corporation – Mărăcineni, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Presă injecție MIR
RMP 190, 76.875 lei; Aparat Răcire Apă TT 23000, 31.200 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 11-022016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 12-02-2016, ora
11:00:00, 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 - 3410.
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Panu nr. 25, la completul C 02M,
orele 8:30.
l Giurea Florin-Stelian, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Targu Jiu, str.
23 August, nr.102A, judetul Gorj
este citat in data de 15.02.2016, ora
9:00 la Judecatoria Tg-Jiu, str.
Tudor Vladimirescu nr. 34, judetul
Gorj, completul C29, in calitate de
parat in dosarul nr. 10862/318/2015,
pentru divort, in contradictoriu cu
Giurea Mirabela.
l Hreașcă Veronica cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea
Spineni, comuna Andrieșeni,
județul Iași este citată la Judecătoria Iași în data de 10.03.2016, ora
8.30, sala 6, complet CO2m, în calitate de pârâtă în Dosarul civil nr.
23506/245/2015, ce are ca obiect
divorț cu minori, s.a., în contradictoriu cu Hreașcă Dumitru.
l Întreprinderea Individuală Haralambiade Valentin Traian înregistrată sub nr. F38/614/16.07.2009,
CUI 25788258/17.07.2009, cu sediul
în comuna Galicea, sat Cocoru, nr.
61, județul Vâlcea, este citată pentru
data de 04.03.2016, ora 10.00, la
Tribunalul Vâlcea, cu sediul în Rm.
Vâlcea, Scuarul Revoluției nr. 1,
județul Vâlcea, în calitate de pârâtă
în dosarul nr. 2088/90/2015, complet
P6, având ca obiect hotărâre care să
țină loc de act autentic, în contradictoriu cu Cleoantă-Diaconu Delia
Corina, în calitate de reclamantă.
l Somaţie emisă în temeiul Încheierii de ședinţa din data de
25.01.2016. Prin cererea înregistrată
pe rolul Judecătoriei Cornetu sub
nr.196/1748/2015 reclamanţii posesori Zorilescu Nela, Zorilescu M.
Lăcrimioara și Zorilescu M.Mihai,
toţi cu domiciliul în București,
Sector 3, Str.Liviu Rebreanu, Nr.16,
Bl.A4, Sc.7,Ap.71 și Zorilescu M.
Camelia-Octaviana, domiciliată în
sat Dobroești, Com.Dobroești, Bd.
Dr.Prof. Victor Dumitrescu, Nr.74A,
Jud. Ilfov, au invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului-teren
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în suprafaţă de 600mp din
act/601mp suprafaţa totală măsutară conform raportului de expertiză topografica efectuat în cauza de
expert Ciocoiu Georgel, situat în sat
Dobroești, Comuna Dobroești, Bd.
Dr.Prof. Victor Dumitrescu, nr.74A,
Jud.Ilfov, având următoarele vecinităţi:Nord -str.Condu Stelian;
Sud-Ilie Ion; Est-Toma Margareta;
Vest-Bd.Dr.Prof. Victor Dumitrescu. Toţi ce interesaţi sunt somaţi
să formuleze opoziţie conform
art.1052 alin.2 lit.e din CPC, cu
precizarea că, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen
de 6luni de la emiterea celei din
urma publicaţii.

DIVERSE
l MEMBRII FONDATORI AI
PARTIDULUI LIGA ORGANIZATA A REGIUNILOR DREPTE
(L.O.R.D.) ANUNTA DEPUNEREA CERERII DE INREGISTRARE A PARTIDULUI LIGA
ORGANIZATA A REGIUNILOR
DREPTE IN DATA DE 29.01.2016
SUB NR.3571/3/2016 LA GREFA
TRIBUNALULUI BUCURESTI
IN VEDEREA INREGISTRARII
PARTIDULUI LIGA ORGANIZATA A REGIUNILOR DREPTE
IN REGISTRUL PARTIDELOR
POLITICE.
l Leavis Cont IPURL – Administrator judiciar notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei
privind pe SC Bioagro Tehnic Prest
SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Ghe.
G. Cantacuzino nr. 340A jud.
Prahova, dosar 7812/105/2015 Tribunalul Prahova. Termenul pentru
depunerea opozitiilor 10 zile de la
primirea notificarii, termen pentru
debitoare de a depune actele prev. de
art. 67 alin. 1 din Lg. 85/2014 10 zile
de la deschiderea procedurii, depunere declaratii de creanta 14.03.2016,
intocmire tabel preliminar
04.04.2016, solutionare contestatii si
depunere tabel definitiv 29.042016
adunarea creditorilor 11.04.2016 ora
14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii la tel. 0723880617.

LICITAȚII
l Subscrisa S.C. Hristogamma
Serv S.R.L. în faliment, prin lichidator judiciar Licev Grup SPRL
anunţă vânzarea directa, a bunului
imobil aparținând debitoarei,
respectiv Hală cu teren, situate în
localitatea Caransebeș, conform art.
117 din Legea nr. 85/2006. În baza
art. 118, alin. 4 din Legea 85/2006,
înștiințăm toate persoanele interesate că pot depune, la sediul lichidatorului judiciar oferte pentru
cumpărarea bunului imobil până
la data de 31.03.2016. Caietul de
sarcini se poate achiziționa de la
sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 300 lei și cauţiune 10%
din prețul inițial de evaluare. Informații suplimentare se pot obține la
telefon 0255/212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.
l Compania Naţională de Căi
Ferate “CFR” S.A, Sucursala Regionala De Căi Ferate Brașov –
Divizia Patrimoniu, cu sediul în
Brașov, str. Politehnicii nr.1, organizează la sediul societăţii, licitaţie
publică, deschisă, cu strigare, în
data de 25.02.2016 de la ora 11:00
pentru închirierea de locaţii (spaţii
și terenuri) disponibile în vederea
desfășurării de activităţi comerciale, prestări servicii, publicitate,
depozite, etc., situate pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate
în subordinea Sucursalei Regionala
CF Brașov. Pentru detalii vă puteţi
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Brașov– Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau puteţi accesa
site-ul www.cfr.ro– CFR SA- Licitaţii interne– nivel regional- închirieri. În vederea participării la
licitaţie este necesară achiziţionarea
caietului de sarcini, unde se regăsesc criteriile de selecţie a ofertanţilor, preţul minim de pornire a
licitaţiei, valoarea taxelor ce trebuie
achitate. Documentele necesare
participării la licitaţie se vor depune
la sediul Sucursalei Regionale de
Căi Ferate Brașov – Divizia Patrimoniu, până la data de 19.02.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orăşenesc Bolintin Vale. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Intex Agency SRL
(licitaţia a -II-a). În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
12, luna 02, anul 2016, ora 11, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, judeţul
Giurgiu, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea
debitorului S.C. Intex Agency SRL, cu domiciliul ﬁscal în Mun. Bucureşti, Sector 3, Str. Vlad Dracul, Nr.
3, cu punct de lucru în Sat Bolintin Deal, Com. Bolintin Deal, Str. Republicii, Nr. 84, judeţul Giurgiu, cod
de identiﬁcare ﬁscală RO 9654017. (Lei). Denumire bunuri imobile - descriere sumară:, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv TVA): Bun Imobil construcții: situat în Sat Bolintin Deal,
Com. Bolintin Deal, Str. Republicii, Nr. 84, Jud. Giurgiu, compus din: Locuință, 201.675 lei; Atelier,
117.975 lei; Garaj, 4.425 lei; Clădire hidrofor, 525 lei; Magazie, 6.375 lei; Piscină; S=152,54 mp, din
care 72 mp luciu de apă, 34.875 lei. Bun Imobil Teren: situat în Sat Bolintin Deal, Str. Republicii, Nr. 84,
Jud. Giurgiu, compus din: Teren Intravilan; S=1334,54 mp, 162.900 lei. Total: 528.750 lei. Bunurile
imobile sunt grevate de sarcini astfel: Banca Transilvania SA deţine drept de Ipotecă asupra bunurilor
imobile, construcţii + teren intravilan, aﬂate în proprietatea debitoarei SC Intex Agency SRL. Conform
art. 141, alin (2) lit. f) din Codul ﬁscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările şi completările ulterioare,
este scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a
terenului pe care este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu menţiunea „taxă
participare licitaţie 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul
registrului comerţului; 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 şi bugetul local) că nu au obligaţii ﬁscale restante, declaraţie pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.
9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările 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 0246/270520, persoana de contact: Ilie Iacob.

l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentată prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, în
calitate de lichidator judiciar al
Andreass Real SRL desemnat prin
Sentinţa Civilă nr. 7177 din data de
22.09.2015, pronunţată în Dosar nr.
30028/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII a
Civilă, anunţa scoaterea la vânzare
a bunului imobil aflat în proprietatea Andreass Real SRL constând
în bun imobil situat în Orașul
Bușteni, Strada Zamora, nr. 14 A,
Judeţul Prahova compus din teren
intravilan în suprafaţa de 169,33
mp și construcţia edificată pe acesta
în suprafaţa de 90,73 mp în regim
D+P+E în valoare totală de 117.000
euro exclusiv TVA. Vânzare a
bunului imobil aparţinând societăţii
falite se va organiza în dată de
08.02.2016 ora 15,00 prin licitaţie
publică cu strigare. În cazul în care
bunul nu se va vinde la termenul
stabilit de licitaţie, se vor organiza
încă 2 (două) licitaţii săptămânale,
în zilele de 15.02.2016 și 22.02.2016,
la aceeași oră și în aceleași condiţii.
Locul de desfășurare a licitaţiilor va
fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din București, Bd. Unirii nr.
78, bl. J2, sc. 2, et. 3, ap. 39, sector 3,
unde se vor depune documentele de
înscriere la licitaţie menţionate în
caietul de sarcini, cel târziu până în
preziua licitaţiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la licitaţie precum și modul de organizare
a acestora se pot obţine din caietul
de sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Bd.
Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toţi participanţii
la licitaţie. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 021.227.28.81
l SC Inasin SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă
scoaterea la vânzare, a activelor
societăţii debitoare, după cum
urmează: activul nr.1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi, B-dul
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud.
Iasi , cu aria construita de 187,28
mp. si aria utila de 173,23 mp.,
inscris in Cartea Funciară sub
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral
1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral
1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei este de 470.242,50 lei ( fara
TVA)( 50% din valoarea de
evaluare). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la
data de 04.02.2016, ora 15.00, la
sediul lichidatorului judiciar din
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași.
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în
data de 05 februarie 2016 orele
15.00, și se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei și ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare și desfășurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare și
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de

participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iași, până la data de 04.02.2016 ora
15.00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: la telefoanele: 0232/240.890;
0742/109890, Fax 0232/240890.
l Autoritatea finanţatoare:
Comuna Poiana Stampei, cod fiscal
5021250, cu sediul în comuna
Poiana Stampei, județul Suceava,
cod poștal 727430, tel./fax:
0230/575177, e-mail: poiana_
stampei@yahoo.com, în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile, cu modificarile si completarile
ulterioare, organizeaza in data de
04.03.2016, ora 12:00 , selectie
publica de proiecte in vederea atribuirii contractelor de finanțări
nerambursabile în anul 2016, de la
bugetul local pentru următoarele
domenii: 1. Sustinere culte religioase recunoscute de lege: suma
totală: 450.000 lei. 2. Cultural.
Subdomenii: 2.1.păstrarea și
promovarea patrimoniului și tradiției culturale: sumă totală: 25.000
lei; 2.2.organizarea de concerte,
festivaluri, simpozioane, evenimente culturale inovatoare, alte
manifestații culturale: sumă totală:
50.000 lei. 3. Activități sportive:
suma totală: 15.000 lei. 4. Social:
asistenta sociala, socio- medicala,
servicii integrate de informare,
constientizare, orientare, mediere,
consiliere si indrumare; dezvoltarea
de servicii si facilitate after school;
constientizarea si responsabilizarea
membrilor societatii civile in raport
cu diferite situatii de risc, integrare
si reintegrare; alte tipuri de activitati sociale cu impact semnificativ
demonstrabil: suma totala- 50.000
lei. Pentru a putea participa la
procedura privind atribuirea
contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie
persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial- asociații
ori fundații constituite conform
legii- sau culte religioase recunoscute conform legii. Data limită
pentru depunerea proiectelor este
de 04.03.2016, orele 12:00. Documentația pentru elaborarea și
prezentarea propunerii de proiect și

informații suplimentare se pot
obține de la Primăria comunei
Poiana Stampei, județul Suceava,
tel/ fax: 0230/575177, e-mail:
poiana_stampei@yahoo.com, ,
site-ul www.poianastampei.ro.
Criteriile de acordare a finantarilor
nerambursabile: Vor fi supuse
evaluarii numai solicitarile care
intrunesc urmatoarele criterii de
selectionare: a) Proiectele sunt de
interes public local; b) Este dovedita
capacitatea organizatorica si functionala a beneficiarului finantarii
prin: - Experienta in domeniul
administrarii altor proiecte si
programe similar; - Caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor
proiectelor ( cetatenii, comunitatea);
- Capacitatea resurselor umane de a
asigura desfasurarea programului
sau proiectului la nivelul propus.
Evaluarea și selecția proiectelor
depuse se vor face în ordinea punctajului obținut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
Finanțarea programelor aprobate se
va efectua numai după atribuirea
contractelor de finanțare. Data
transmiterii anunțului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial este 01.02.2016.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei
de vânzare de masă lemnoasă pe
picior și masa lemnoasă fasonată.
Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul
Silvic Tălmaciu RA, loc. Tălmaciu,
Str. N. Bălcescu nr. 24 jud. Sibiu, tel/
fax: 0269.555.514, rplostra@gmail.
com. Data si ora desfășurării licitaţiei: 18.02.2016, ora-12.00. Locul
desfășurării licitaţiei: loc. Tălmaciu,
Str. N. Bălcescu nr. 24, jud.Sibiu.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
prezentarea ofertelor scrise în plic
închis și sigilat. Licitaţia este organizată și se va desfășura conform
prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 924/2015. Data și ora organizării
preselecţiei: 11.02.2016, ora-12.00.
Data si ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie și înscrierea la
licitaţie: 10.02.2016, ora-16.00. Lista
(partizilor/loturilor) care se licitează
si preţul de pornire a licitaţiei
pentru fiecare (partidă/lot/) sunt
afișate la sediul organizatorului și
pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie 9.116 mc, din
care pe natură de produse: produse

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: Precup
Ioana - București, str. Cetatea Veche, nr. 2A, bl. 5, sc. D, după cum
urmează: Denumire: Teren 1473 mp, intravilan (format din teren
curți construcții 471 mp., parcela 1C, teren arabil 294 mp, parcela
2A, teren arabil 260 mp, parcela 3A, livadă 299 mp, parcela 5L,
livadă 149 mp, parcela 4L) + Construcții C1 = 34 mp și C2 = 20
mp, CF 80584. Valoare [Ron, fără TVA]: 129.536 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 RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria
Topoloveni, 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
25.02.16, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 26.02.16, ora
10:00:00, la Sediul S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A,
jud. Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: Logofatu
Cristian Ion. 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 Seviciul Fiscal Orășenesc, Calea
București, nr. 107A, jud. Argeș, tel. 0248.666900. Data aﬁșării:
02.02.2016.
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principale: 5.965(mc); produse
secundare: 3.093(mc); produse accidentale: 58(mc); si, respectiv, pe
specii şi grupe de specii: răşinoase:
5.229(mc); fag: 3.578(mc); diverse
tari: 309(mc); Volumul total de
masa lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 65,27mc, din care pe sortimente: lemn pentru cherestea:
47(mc); lemn rotund de foioase si
răşinoase pentru construcţii:
18.27(mc); si, respectiv, pe specii si
grupe de specii: răşinoase: 18.27
(mc); stejar, gorun: 47(mc); Masa
lemnoasă pe picior/fasonată oferită
spre vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică certificat. Masa lemnoasă rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei NU se poate adjudeca prin
negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament
şi de alte reglementari în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 04.02.2016.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate în termen de maxim 10
zile lucrătoare, din culpa exclusivă
a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării
pentru masa lemnoasă respectivă şi
pierderea garanţiei de contractare
aferentă. Rezilierea contractului de
vânzare-cumpărare a masei
lemnoasa adjudecate, din culpa
exclusivă a operatorului economic
adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare sau a cauţiunii de
exploatare, după caz, precum şi a
dreptului de participare la licitaţie/
negociere pentru partida al cărui
contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii. În cadrul
licitaţiei există un nr. de 4 grupaje
de partizi, a căror componenta este
evidenţiată în lista de partizi.
Pentru informaţii şi date suplimen-

tare vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei. Persoane de contact:-ing.
Horja Lucian, ec. Stroia Mihai tel/
fax: 0269.555.514, e-mail rplostra@
gmail.com. Organizator, RPL Ocolul
Silvic Tălmaciu RA
l Anunţ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior. Organizatorul
licitaţiei: Ocolul Silvic Izvorul Florii
RA Punct de Lucru Apold, Com.
A p o l d , n r. 1 3 4 , j u d . M u r e ş ,
RO18490657; J32/385/2006, Tel.:
0265.713.152, Fax: 0372.253.648,
e-mail: osapold@zahoo.com. Data
şi ora desfăşurării licitaţiei: 16
februarie 2016, ora 10.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: Sediul O.S.Izvorul Florii RA Punct de Lucru
Apold, com.Apold, nr.134, jud.
Mureş. Tipul licitaţiei: Licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
09 februaruie 2016, ora 12.00. Data
şi ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 08
februarie 2016, ora 15.00. Lista
partizilor care se licitează, preţul de
pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe siteul: www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior
oferit la licitaţie 5260m3, din care
pe natură de produse: -produse
principale: 4390 (m3); -produse
secundare: 870 (m3); şi, respectiv,
pe specii şi grupe de specii: -răşinoase: 411 (m3); -fag: 1818 (m3);
-stejari: 1414 (m3); -diverse tari:
1553 (m3); -diverse moi: 64 (m3).

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Fiscal Orasenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. Gării nr. 79.
Dosar de executare nr. 2031/Buciumeni. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Februarie, Ziua
19. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările
ulterioare se face cunoscut că în ziua de 19, luna Februarie, anul
2016, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării nr. 79 se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Imperiu 2000 SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Buciumeni, județ Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală 898107.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul): Autoutilitară marca Mercedes Benz Vito, nr. înmatriculare:
DB-07-SCT, nr. identiﬁcare: WDF63960513013291, nr.
omologare: BFME221B11JB6R3, an fabricație: 2003, capacitate
cilindrică: 2148 cmc, culoare: alb. Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv TVA: 16.213 lei. 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 art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon: 0245.651112. Data aﬁșării:
02.02.2016.

Masa lemnoasă pe picior oferită
spre vânzare provine din fondul
forestier proprietate publică necertificat. Masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
08 februarie 2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: Documentele necesare în
vederea preselecţiei pot fi depuse la
secretariatul instituţiei cu adresa de
mai sus, prin poştă, fax sau e-mail
cu respectarea termenului prevăzut
în prezentul anunţ. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare
a masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini,
din culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing.Scorobeţiu
Cristian, Tel.: 0265.713.152,
0732.660.285, e-mail: osapold@
yahoo.com, fax: 0372.253.648.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de
masă lemnoasă pe picior şi de masă
lemnoasă fasonată aferentă anului
de producţie 2016. Organizatorul
licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu
sediul în localitatea Sibiu, str. Calea
Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142,
fax: 0269214970, e-mail: office@
sibiu.rosilva.ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 15.02.2016 începând
cu ora 13:00. Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu,
Pădurea Dumbrava, nr. 14. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
09.02.2016 începând cu ora 08:00.
Data şi ora-limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: pentru preselecţie: data 08.02.2016
ora 16:30; - pentru licitaţie: data
15.02.2016 ora 12:00. Lista partizilor
care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul www.
rosilva.ro, după caz. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie 69203 m3, din care: pe
natură de produse: - produse principale: 57919 (m3); - produse secundare: 8700(m3); - produse de igienă:
0 (m3); - produse accidentale: 2584
(m3); şi, respectiv, pe specii şi grupe
de specii: - răşinoase: 26086 (m3); fag: 21016(m3); - stejari: 5840 (m3);
- diverse tari: 15859 (m3); - diverse
moi: 402 (m3). Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 2634 mc, din care pe sortimente: - lemn pentru furnire estetici:
0 mc; - lemn pentru furnire tehnice:
0 mc; - lemn pentru cherestea 1288
mc; - lemn rotund si despicat pentru
industria celulozei si hârtiei: 1172
mc; - lemn pentru mina : 0 mc; lemn pentru PAL si PFL:0; - lemn
rotund de foioase si răşinoase
pentru construcţii: 0 mc; - lemn de
foc: 174 mc şi respectiv pe specii şi
grupe de specii: - răşinoase: 2356
mc; - fag: 13 mc; - stejar, gorun: 72
mc; - cer, gârniţa : 0 mc; - salcâm:
134 mc; - cireş: 0 mc; - paltin: 4 mc;
- frasin: 0 mc; - tei: 0 mc; - plop: 0
mc; - diverse tari: 55 mc; - diverse

moi: 0 mc. Masa lemnoasă pe
picior/ fasonată oferită spre vânzare
provine din fondul forestier proprietate publică a statului şi este certificată în sistemul Forest Stewardship
Council (FSC). Masa lemnoasă pe
picior şi masa lemnoasă fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin
negociere în aceeaşi zi, în condiţiile
prevăzute de prezentul regulament
şi de alte reglementări în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat
de la sediul organizatorului licitaţiei
începând cu data de: 03.02.2016.
Alte informaţii privind organizarea
şi desfăşurarea licitaţiei: 1. Documentele de preselecţie, prevăzute de
art. 21, alin. 3) din H.G. 924/2015, se
depun la registratura D.S. Sibiu. 2.
La licitaţie pot participa operatorii
economici admişi de Comisia de
preselecţie. 3. Operatorul economic
participant la licitaţie trebuie să
achite separat, anterior începerii
şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare
legale decontabile până la începerea
licitaţiei sau în numerar la casieria
D.S. Sibiu (în limita sumei de 5000
lei): - tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei; - o
garanţia de contractare în cuantum
de 5% din valoarea de pornire la
licitaţie pentru volumul de masă
lemnoasă pe picior/ material lemnos
fasonat pe care intenţionează să îl
cumpere. Documentele privind
constituirea garanţiei de contractare
precum şi a achitării tarifului de
participare la licitaţie se vor depune
la secretariatul comisiei de licitaţie
anterior începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor
amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic. 4. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare
a masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare din culpa exclusivă a operatorului economic /grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. 5. Rezilierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate din culpa
exclusivă a operatorului economic /
grupului de operatori economici
adjudecatar atrage pierderea garanţiei de contractare aferente, precum
şi a dreptului de participare la lici-

taţie/negociere pentru partida al
cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. 6.
Grupajele de partizi sunt detaliate
în Caietul de sarcini aferent licitaţiei
precum şi în lista partizilor oferite la
licitaţie. 7. Informaţii referitoare la
licitaţie pot fi accesate şi de pe site-ul
D.S. Sibiu www.dssibiu.ro în secţiunea „OFERTA COMERCIALĂ”.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului
licitaţiei: persoană de contact: Alin
Anghel, număr de telefon:
0269232981, fax: 0269241804.
Director, Ioan Terea.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional
Transport Marfa şi Transport ADR,
permisul de conducere, pe numele
ENE MIHAIL. Le declar nule.
l Subsemnatul Știrbu Alexandru
legitimat cu C.I. seria MZ nr.
460841 declară pierdute: certificat
ADR Nr. 40333 valabil de la
29.09.2014 până la 28.09.2019 şi
CPC marfă valabil de la 29.09.2014
până la 28.09.2019. Se declară nule.
l S.C. CPC Accounting Consult
Team S.R.L., având codul unic de
înregistre 24814740 şi numărul de
înregistrare la ONRC Bucureşti
J40/20190/2008 anunţă pierderea
certificatului constatator nr.
87150/02.03.2011. Se declară nul.
l Subsemnatul Știrbu Alexandru
legitimat cu C.I. seria MZ nr.
460841 declară pierdute: certificat
ADR Nr. 40333 valabil de la
29.09.2014 până la 28.09.2019 şi
CPC marfă valabil de la 29.09.2014
până la 28.09.2019. Se declară nule.
l Pierdut Contract construire nr.
178/3/31.03.1981, Act aditional emis
in 08.02.1983 si Proces-verbal din
10.04.1981, pe numele Andreescu
Antonia si Andreescu Stefan. Le
declar nule.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala locuinta, pe numele Dragomir
Ion si Maria. O declar nula.
l Pierdut Contract construire nr.
954/6/14.07.1978 si Proces-verbal
predare preluare din 07.07.1979, pe
numele Covalencu Eugen. Le declar
nule.
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l Declar pierdute în alb următoarele poliţe: F2403032,F2403039,
F2411973,F2411974, F2375960,
G881968, G893523,G867999,
B238422, aparţinând SC
Omniasig Vienna Insurance
Group. Le declar nule.
l Pierdut nr. de ordine tabel
elemente de identificare fiscală a
aparatului MB 0253064676 instalat
la punctul de lucru B37LXX pe
numele Spanu Ion P.F.I., CIF
20222095/01.01.2007 pentru seria
3971 a aparatului. Îl declar nul.
l Declar pierdute (nule) toate
ştampilele rotunde High Construction S.R.L., J23/139/2010, C.U.I.
26396007, începând cu data de
01.02.2016.
l Declar pierdute (nule) toate
ştampilele rotunde S.C. OPUS
Land -Development S.A.,
J23/1894/2006, C.U.I. 19033882,
începând cu data de 01.02.2016.
l PIERDUT parafa medic (o
declar nulă) dr. Florea Liliana
medic primar A.T.I. comp. Terapia
durerii, cod 197221.
l Butnaru C. Viorel P.F.A. str. Slt.
P o p a n r. 5 , S e c t o r 5 , C . I . F.
20174710, declar pierdut nr.
ordine 0253065715, A.F.S.5 casa
marcat tip Microsift Model 03,
serie aparat tip 03.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto,
categoria CE, eliberat de A.R.R.
Mehedinți pe numele: Tălăpan
Vasilică. Se declară nul.

COMEMORĂRI
l Sincere condoleanţe dnei prof.
Viorica Milicescu pentru pierderea
soţului drag! Prof. Dr. Michaela
Mesaros şi Colectivul Clinicii de
Pedodonţie Ortodonţie de la UMF
Cluj Napoca.
l În aceste momente de tristeţe,
suntem alături de dna prof. dr.
Viorica Milicescu şi transmitem
sincere condoleanţe pentru imensa
pierdere suferită! Prof. Dr. Mariana
Pacurar şi Colectivul Clinicii de
Pedodonţie Ortodonţie de la UMF
Târgu Mureş.

