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OFERTE SERVICIU
l Angajăm vânzătoare şi lucrător
c o m e rc i a n t p e n t r u m a g a z i n
alimentar Non-Stop, 0722.950.931,
între orele 12.00-16.00. 0722.950.931
Angajez doamnă/domnişoară pt
îngrijire persoană cu handicap
locomotor, 55ani, contract de
muncă, transport, concediu
odihnă, beneficii financiare deosebite, în funcţie de implicare şi
rezultate. Tel:0722.398.765
l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale –
Unitatea Teritorială 135 cu sediul în
com. Dăeşti, jud. Vâlcea, tel 0250
753619, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, Consilier grad I, în următoarele condiţii: - Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licenţă în
domeniul ştiinţelor inginereşti, electro-mecanic şi/sau petrochimic. Vechimea în specialitatea studiilor: 9
ani - Concursul se desfăsoară la
sediul unitatii, în data de 24.06.2016
ora:10:00; - Data limită până la care
se pot depune actele pentru dosarul
de concurs este: 15.06.2016 ora 10:00;
- Bibliografia şi alte informaţii le
găsiţi pe site-ul institutiei: www.
anrsps.gov.ro;
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi
organizează concurs -în conformitate
cu
prevederile
H.G.R.nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare -în vederea
ocupării, pe durată nedeterminată, a
următoarelor posturi contractuale
vacante: -18 îngrijitoare; -2 brancardieri; -1 spălătoreasă; -1 muncitor
necalificat I; -3 îngrijitori TA. Condiţiile specifice pe care trebuie să le
îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea
unui post vacant se stabilesc, pe baza
fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află
funcţia vacantă şi sunt următoarele:
îngrijitoare, brancardier, spălătoreasă: -şcoală generală, fără vechime;
îngrijitor TA: -diplomă de absolvire a
şcolii generale, fără vechime;
muncitor necalificat I: -şcoală generală, fără vechime. Dosarele de
înscriere la concurs se depun până la
data de 13.06.2016, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi.
Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul: -perioada efectuării testării psihologice:
23.06.2016-28.06.2016; -data desfăşurării probei practice pentru posturile de: îngrijitoare, brancardier,
spălătorese, muncitori necalificaţi şi
îngrijitori TA -30.06.2016-01.07.2016;
-data desfăşurării probei de interviu
pentru posturile de: îngrijitoare,
brancardier, spălătorese, muncitori
necalificaţi şi îngrijitori TA
-07.07.2016. Toate probele concursului se vor desfăşura la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
“Sf.Apostol Andrei” Galaţi din str.
Brăilei, nr.177 Galaţi -Sala de
lectură/Amfiteatru/Sală subsol, începând cu ora 9.00. Condiţiile generale

şi specifice de participare la concurs,
informaţii privind documentele
necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat
de desfăşurare al concursului,
formularul de înscriere, bibliografia
de concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine de la avizierul
Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi,
de pe pagina de internet: www.spitalulurgentagalati.ro, secţiunea
“Concursuri” şi de la Biroul Managementul Resurselor Umane al
instituţiei, telefon: 0236.301.109, în
intervalul orar 10.00-14.00.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
anunţă în data de 22.06.2016, ora
9.00, concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante: -1 post de
infirmieră debutant la Secţia cardiologie; -1 post de infirmieră debutant
la Secţia neurologie; -1 post de infirmieră debutant la Compartiment
chirurgie plastică şi microchirurgie
reconstructivă; -2 posturi de infirmieră debutant la Secţia A.T.I.; -1
post de infirmieră debutant la Secţia
obstetrică ginecologie I; -1 post de
infirmieră debutant la Secţia obstetrică ginecologie II; -1 post de infirmieră debutant la Secţia pediatrie; -1
post de infirmieră debutant la Secţia
gastroenterologie; -1 post de infirmieră la Secţia gastroenterologie.
Condiţii de participare: -studii:
şcoală generală; -6 luni vechime în
activitate şi curs de infirmieră organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru
postul de infirmieră de la Secţia
gastroenterologie. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina în data de
22.06.2016, ora 9.00 -proba scrisă şi
în data 27.06.2016, ora 9.00 -proba
interviu. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi trebuie să conţină,
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia
şi tematica de concurs sunt afişate la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
l Administratia Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul in Ploiesti, str.
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi de executie
vacante din cadrul Serviciului
Tehnic, Intretinere Patrimoniu:
1.-instalator instalatii termice – 1
post. Conditii de participare: Studii:
minim 10 clase si scoala profesionala. Certificat de calificare instalator. Vechime minima in specialitate
– 3 ani. Bibliografia: -Legea 477/2004
- Codul de conduita pentru personalul contractual din autoritatile si
institutiile publice; -I13/II/2015 Normativul pentru exploatarea
instalaţiilor de încălzire centrală
(revizuire şi comasare normativele I

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare
bunuri conﬁscate devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, valoriﬁcă prin vânzare directă,
următoarele bunuri imobile: 1. Baracă din lemn (PAL melaminat),
suprafață 16,60 mp, la prețul de 2.100,00 lei, inclusiv TVA; 2.
Baracă metalică din tabla neagră vopsită, suprafață 30 mp, la
prețul de 660,00 lei, inclusiv TVA. Bunurile imobile de mai sus se
aﬂă în com. Găujani, jud. Giurgiu, vizavi de Primăria Com.
Găujani. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P.
Giurgiu - Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la parterul
sediului, telefon 0246.216705 - interior 138.

13-2002 şi I 13/1-2002). 2.-muncitor
necalificat – 1 post. Conditii de participare: Studii: minim 10 clase. Bibliografia: -Legea 477/2004 - Codul de
conduita pentru personalul contractual din autoritatile si institutiile
publice; -Regulamentul intern al
Administratiei Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiesti. Concursul se va
desfasura la sediul din strada Postei,
nr. 6,dupa cum urmeaza : inscrierile
se fac in perioada 30.05.201610.06.2016 orele 8.00- 14.00. Proba
scrisa va avea loc in data de
22.06.2016 ora 9.00; proba interviu/
proba practica va avea loc in data de
24.06.2016 ora 9.00. Dosarele de
concurs se depun la registratura
institutiei din str. Postei, nr. 6 si
trebuie sa contina urmatoarele documente: formular de inscriere (pus la
dispozitie de institutie); copie act
identitate; copii diplome de studii si
alte acte ce atesta efectuarea unor
specializari; copii ale documentelor
ce atesta indeplinirea conditiilor
specifice ale postului solicitat, dupa
caz; copie carnet de munca si/sau
adeverinta care sa ateste vechimea in
specialitatea studiilor, dupa caz;
cazier judiciar; adeverinta care sa
ateste starea de sanatate; CV copie
certificate casatorie, dupa caz.
Copiile solicitate vor fi insotite de
originale pentru certificare a conformitatii. Relatii suplimentare se pot
obtine la compartiment Resurse
Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.
l Spitalul Clinic de Urgenţă
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în
Bucureşti, Şoseaua Berceni nr. 12,
Sector 4, organizează concurs pentru
ocuparea pe durată determinată a
următoarelor posturi temporar
vacante, corespunzator functiilor
contractuale, în cadrul structurilor
organizatorice din spital după cum
urmează: -1 post de psiholog practicant; -diplomă licenta in specialitate;
- master in psihologie; - 1 an vechime
ca psiholog stagiar. 2 posturi de asistent medical debutant (PL); Diploma de bacalaureat; diplomă de
scoala sanitara postliceala; - fara
vechime in activitate. 2 posturi de
registrator medical (M); - diplomă de
studii medii de specialitate sau
diploma de studii medii; - curs
operare calculator; - 6 luni vechime
in activitate. 2 Posturi de infirmiera
debutant; - scoala generala; - curs
infirmiera; - fara vechime in activitate. Concursul se va desfăşura la
sediul instituţiei şi va cuprinde trei
probe, astfel: 1. Proba scrisă –
21.06.2016, ORA 09.00., în amfiteatrul centrului de excelenţă în
neurochirurgie. 2. Proba practică –
24.06.2016, ORA 09.00., în cadrul
secțiilor. 3. Interviul – 29.06.2016,
ORA 09.00., în amfiteatrul centrului
de excelenţă în neurochirurgie.
Persoanele interesate pot depune
dosarul de înscriere în perioada
06.06.2016-10.06.2016 (inclusiv), ora
14.00, la sediul spitalului - Serviciul

R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021 334 30 25,
interior 1122 şi 1123 Serviciul
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului
www.bagdasar-arseni.ro.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi
organizează concurs -în conformitate
cu
prevederile
H.G.R.nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare -în vederea
ocupării, pe durată nedeterminată, a
următoarelor posturi contractuale
vacante: I.Posturi rescoase la concurs
(se pot înscrie candidaţi cu grad/
treaptă profesională de până la
gradul/treapta profesională existentă
în statul de funcţii şi precizată mai
jos): -15 asistenţi medicali principali
generalişti cu studii postliceale; -1
asistent medical generalist cu studii
postliceale; -2 asistenţi medicali
generalişti debutant/asistent medical
generalist/asistent medical generalist
principal, cu studii superioare de
lungă durată/superioare de scurtă
durată/postliceale; -1 asistent
medical principal generalist cu studii
superioare de lungă durată; -2 asistenţi medicali principali obstetrică
-ginecologie cu studii postliceale; -1
registrator medical principal; -2
muncitori calificaţi liftieri. II.Posturi
noi scoase la concurs (se pot înscrie
candidaţi cu grad/treaptă profesională existentă în statul de funcţii şi
precizată mai jos): -3 asistenţi medicali principali igienă cu studii postliceale; -1 asistent medical principal
laborator cu studii postliceale; -6
asistenţi medicali generalişti debutanţi/asistenţi medicali generalişti/
asistenţi medicali generalişti principali, cu studii superioare de lungă
durată/superioare de scurtă durată/
postliceale; -6 asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale;
-1 registrator medical cu studii
medii; -1 registrator medical principal cu studii medii; -1 şef echipă
Instalatori -muncitor calificat I
instalator sanitar; -1 şef echipă Abur
încălzire -muncitor calificat I, instalator (încălzire, gaze); -2 muncitori
calificaţi II fochişti; -3 muncitori
calificaţi I electricieni; -1 muncitor
calificat I lăcătuş; -1 muncitor calificat IV lăcătuş; -2 muncitori calificati I tâmplari; -1 muncitor calificat
II zugrav; -1 muncitor calificat II
zidar; -1 muncitor calificat IV liftier;
-1 Şef Birou Tehnic, inginer specialist IA cu studii superioare; -2 Economişti specialişti IA cu studii
superioare; -1 Economist gradul II
cu studii superioare. Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la
concursul pentru ocuparea unui post
vacant se stabilesc, pe baza fişei
postului, la propunerea structurilor
în al căror stat de funcţii se află
funcţia vacantă şi sunt următoarele:
Asistent medical principal cu studii
superioare de lungă durată (S):
-diplomă de licenţă în specialitate;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr. 6771. Nr.
3699/27.05.2016. Anunț privind vânzarea ansamblului de bunuri
imobile : - Imobilul situat în orașul Urlați, str. Cuza Vodă, nr. 86,
compus din clădire, parter plus etaj, compusă din 5 camere și
dependințe, construcție din zidărie, planșee de beton armat,
șarpante din lemn și învelitoare de tablă, cu suprafața construită
la sol 227,40 mp, suprafața desfașurată 275.90 mp; - Anexă
gospodărească, magazie 22,28 mp, magazie 20.59 mp, garaj
40,40 mp, beci 19.83 mp; - Teren curți - construcții, în suprafață
de 384 mp. Prețul de pornire al licitației pentru întreg ansamblu de
bunuri imobile este de: 253260 lei, total (clădire + teren), din
care: construcții - 228040 lei și teren - 25220 lei. Bunurile imobile
sunt grevate de sarcini în favoarea CEC Bank SA, Sucursala
Ploiești , creditor de rang I, prin executor judecătoresc Lica Ionel.
Anunțul nr. 3698/27.05.2016 poate fi consultat la sediul organului
fiscal, la Primăria Urlați și pe site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la
depunerea ofertelor, puteți apela numărul 0244.251.671;
persoană de contact: Mihai Niculina. Data afișării: 31.05.2016.

-examen pentru obţinerea gradului
de principal; -minim 5 ani vechime
ca asistent medical. Asistent medical
cu studii superioare de lungă durată
(S): -diplomă de licenţă în specialitate; -minim 6 luni vechime ca asistent medical. Asistent medical cu
studii superioare de lungă durată
debutant (S): -diplomă de licenţă în
specialitate, fără vechime. Asistent
medical principal cu studii superioare de scurtă durată (SSD):
-diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;
-examen pentru obţinerea gradului
de principal; -minim 5 ani vechime
ca asistent medical. Asistent medical
cu studii superioare de scurtă durată
(SSD): -diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în
specialitate; -minim 6 luni vechime
ca asistent medical. Asistent medical
cu studii superioare de scurtă durată
debutant (SSD): -diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3
ani în specialitate; -fără vechime.
Asistent medical principal cu studii
postliceale (PL): -diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 19761994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -5
ani vechime ca asistent medical.
Asistent medical cu studii postliceale
(PL): -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -6 luni vechime în
specialitate. Asistent medical cu
studii postliceale (PL) debutant:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997, fără vechime. Registrator medical principal: -diplomă de
studii medii în specialitate sau
diplomă de studii medii (cu diplomă
de bacalaureat); -examen pentru
obţinerea gradului de principal; -4
ani vechime în specialitate; -aptitudini IT peste medie. Registrator
medical: -diplomă de studii medii în
specialitate sau diplomă de studii
medii (cu diplomă de bacalaureat);
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-6 luni vechime în activitate; -aptitudini IT peste medie. Economist
specialist IA: -diplomă de licenţă în
domeniul economic; -minim 6 ani şi
6 luni vechime în specialitate. Economist gradul II: -diplomă de licenţă în
domeniul economic; -minim 6 luni şi
maxim 3 ani şi 6 luni vechime în
specialitate. Şef birou Tehnic
-inginer specialist IA: -diplomă de
licenţă în specialitatea biroului
(construcţii/mecanic/electric/electronic); -minim 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate. Şef echipă
Instalatori -muncitor calificat I,
instalator sanitar: -categoria de calificare 5 sau 6; -9 ani vechime în
meseria de instalator. Şef echipă
Abur încălzire -muncitor calificat I,
instalator (încălzire, gaze); -categoria
de calificare 5 sau 6; -9 ani vechime
în meseria de instalator. Muncitori
calificaţi II fochişti: -acte de studii
(calificare) pentru meseria de fochist;
-autorizaţie I.S.C.I.R.; -categoria de
calificare 3 sau 4; -6 ani vechime în
meseria de fochist. Muncitori calificaţi I electricieni: -acte de studii
(calificare) pentru meseria de electrician; -categoria de calificare 5 sau 6;
-9 ani vechime în meseria de electrician. Muncitor calificat I lăcătuş:
-acte de studii (calificare) pentru
meseria de lăcătuş; -categoria de
calificare 5 sau 6; -9 ani vechime în
meseria de lăcătuş. Muncitor calificat IV lăcătuş: -acte de studii (calificare) pentru meseria de lăcătuş,
fără vechime. Muncitori calificaţi I
tâmplari: -acte de studii (calificare)
pentru meseria de tâmplar; -categoria de calificare 5 sau 6; -9 ani
vechime în meseria de tâmplar.
Muncitor calificat II zugrav: -acte de
studii (calificare) pentru meseria de
zugrav; -categoria de calificare 3 sau
4; -6 ani vechime în meseria de
zugrav. Muncitor calificat II zidar:
-acte de studii (calificare) pentru
meseria de zidar: -categoria de calificare 3 sau 4; -6 ani vechime în
meseria de zidar. Muncitor calificat
IV liftier: -acte de studii (calificare)
pentru meseria de liftier; -autorizaţie
I.S.C.I.R., fără vechime. Dosarele de
înscriere la concurs se depun până la
data de 13.06.2016, ora 14.00, la
sediul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi.
Calendarul de desfăşurare al concursului este următorul: -perioada efec-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartiment Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare
bunuri conﬁscate devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 09.06.2016,
orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri:
1. Autoutilitară Iveco, tipul 35510 Daily, an de fabricație 2006,
cap. cil. 2286 cmc, serie sașiu ZCF3573005590206, culoare alb,
nr. înmatriculare B-51-TLU, la prețul de 13.000 lei, inclusiv TVA;
2. Autoutilitară marca Volkswagen, tip Transporter, an de
fabricație 1992, serie șasiu WV2ZZZ70ZPH021056, combustibil motorină, nr. înmatriculare B-2815-PB, la prețul de 1.507 lei,
inclusiv TVA. Participanții la licitație vor prezenta până la data de
09.06.2016, orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere la
licitație; - dovada plății garanției de participare la licitație,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru
persoanele juridice de naționalitate română copie după
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; - pentru
persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală
eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și certiﬁcat de atestare
ﬁscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de
licitație este de 50 lei. Garanția de participare la licitație se va
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX00
7045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod de
Identiﬁcare Fiscală 4286895. Informații suplimentare se pot
obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartimentul Valoriﬁcare
Bunuri, aﬂat la parterul sediului, telefon 0246.216705 - interior
138.
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tuării testării psihologice:
23.06.2016-28.06.2016; -data desfăşurării probei scrise pentru posturile
de: asistenţi medicali, registratori
medicali, şef echipă, muncitori calificaţi, şef birou şi economişti
-29.06.2016; -data desfăşurării
probei de interviu pentru posturile
de: asistenţi medicali, registratori
medicali, şef echipă, muncitori calificaţi, şef birou şi economişti
-05.07.2016. Toate probele concursului se vor desfăşura la sediul
Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi
din str.Brăilei, nr.177, Galaţi -Sala de
lectură/Amfiteatru/Sala subsol, începând cu ora 9.00. Condiţiile generale
şi specifice de participare la concurs,
informaţii privind documentele
necesare pentru completarea dosarului de concurs, calendarul detaliat
de desfăşurare al concursului,
formularul de înscriere, bibliografia
de concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine de la avizierul
Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “Sf.Apostol Andrei” Galaţi,
de pe pagina de internet: www.spitalulurgentagalati.ro, secţiunea
“Concursuri” şi de la Biroul Managementul Resurselor Umane al
instituţiei, telefon: 0236.301.109 în
intervalul orar 10.00-14.00.

VÂNZĂRI CASE
l Vând vilă nouă stațiunea Băile
Olăneşti, 263 mp cu 6 dormitoare,
living – 40 mp; încălzire podea;
bucătărie mare, 2 bai, 3 WC-uri,
încălzire pe lemne, curent şi solară;
acces gaze; curent mono şi trifazic;
apă curentă + fântână, canalizare;
magazie, foişor, 2 terase deschise;
parțial mobilată. Se poate folosi şi ca
pensiune; teren 1730 mp, poziție
stradală. Merită văzută. Preţ 370.000
Euro. Pentru oferte serioase, colaborăm şi cu agenţii imobiliare.
Relații la telefon: 0765/039813. Site
vizualizare poze: http://curieruldevalcea.ro/anunturi/.

CITAȚII

MARȚI / 31 mai 2016

cheama in judecata pe numita Piţigoi
Maria - domiciliată în Paris, 46 rue
des Orteax, 75020, Franţa, in calitate
de intimată in dosarul civil nr.
237/90/2016, cu termen de judecata in
data de 17.06.2016, avand ca obiect
înlocuirea măsurii de proiecţie, aflat
pe rol la Tribunalul Valcea.

str. Alexandru Odobescu nr. 7,
judeţul Argeş este citată în data de
23.06.2016, ora 10,00 la Judecătoria
Piteşti, complet C4-3, Camera 2, din
Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş,
în calitate de pârâtă în dosarul nr.
24640/280/2012, în contradictoriu cu
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

l Mircioagă Ion şi Mircioagă ElenaDoina, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Timişoara, str. Romulus,
nr. 76, jud. Timiş, intimaţi-pârâţi în
Dosarul civil nr. 4304/109/2015 al
Tribunalului Argeş, având ca obiect
cererea de revizuire formulată de
Niculae Ion Iulian, revizuent-reclamant, sunt citaţi să se prezinte la
proces pentru termenul de judecată
din data de 22 iunie 2016.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale,
nr. 49, judeţul Argeş este citată în
data de 23.06.2016, ora 10,00 la
Judecătoria Piteşti, completul C4-3,
camera 2, din Piteşti, B-dul Eroilor
nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă
în Dosarul nr. 24640/280/2012, în
contradictoriu cu Toma Elena şi
Stoica Emil Sorin.

l Gangal I. Ioan si Gangal Gh.
Elena Loredana, cunoscuti cu
ultimul domiciliu in Bucuresti, b-dul
Constructorilor, nr.3, bl.3, sc.1, ap.4,
sector 6 se citeaza la Judecatoria
Campina, in dosar nr. 2025/204/2016,
pentru data de 27.06.2016, ora 8.30,
in calitate de parati in actiunea in
constatare formulata de reclamantii
Dochian Gheorghe si Dochian
Teodora.
l S.C. Montantour S.R.L.,
J08/371/2001, CUI 13801604, cu
ultimul sediu cunoscut în Bran, sat
Poarta nr. 201, jud. Braşov, prin
administrator Gaspar Constantin,
domiciliat în Braşov, str. Pârâului nr.
3, bl. 11, sc. C, ap. 21, jud. Braşov,
este citată pentru data de 16.06.2016,
ora 12.00 la Tribunalul Braşov situat
în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 45,
sala T5, în dosarul nr. 7332/62/2013Completul CI1, având ca obiect
procedura insolvenţei, în calitate de
debitor, în proces cu UAT Comuna
Bran ş.a, în calitate de creditor, cu
menţiunile prevăzute de art. 33 alin.
2 din Legea nr. 85/2006, respectiv că
are obligaţia fie de a contesta fie de a
recunoaşte starea de insolvenţă, în
termen de 10 zile.

l Nichifor Mariana, ultimul domiciliu cunoscut în Galaţi, judeţul
Galaţi, este citată în data de
14.06.2016, ora 08.30 la Judecătoria
Cornetu, judeţul Ilfov, dosar nr.
2136/1748/2009*, în calitate de pârât
în cazul având ca obiect nulitate
parţială act, cu reclamaţii Iancu
Sandu, Iancu Dragomira, Iancu
Niculaie.

l Turner Jordan Christopher cu
ultimul domiciliu cunoscut: USA,
California, Costa Mesa, CA 92627,
711 W, 17 th, STE H6, este citat in
data de 21.06.2016 la ora 09.00 la
Judecatoria Bolintin Vale, judet
Giurgiu, Romania, Completul de
judecata 2, Camera 2, in calitate de
parat in dosarul cu nr. 1872/192/2015
in procesul de divort cu reclamanta
Turner Teodora Virginia. Cu mentiunea prezent la interogatoriu.

l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea,

l Mălăncioiu Daniela Elena cu
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti,

l Culita Constantin, parat in
dosarul nr. 6382/245/2015, avand ca
obiect tagada paternitate, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Adunatii
Copaceni, jud. Giurgiu, este chemat
in data de 16.06.2016 la Judecatoria
Iasi, C02M, ora 8.30 in contradictoriu cu Culita Madalina si Culita
Petru Ionut.
l Se citează numitul Scripcaru
Marius cu domiciliul în Constanţa,
str. Corbului, nr. 4, bl. H5, sc. B, et. 2,
ap. 30, jud. Constanţa, în calitate de
pârât în dosarul nr. 1773/105/2015/
a1, al Tribunalului Prahova - Secţia
Faliment, cu sediul în Ploieşti, Piaţa
Victoriei, nr. 10, jud. Prahova, având
ca obiect „cerere instituire răspundere patrimonială”, cu termen la
data de 07.06.2016.
Se citează numitul Soykan Cemal,
cu domiciliul în Turcia, Istanbul,
Yalova, nr. 105, în calitate de pârât
în dosarul nr. 476/105/2015/a1, al
Tribunalului Prahova - Secţia Faliment, cu sediul în Ploieşti, Piaţa
Victoriei, nr. 10, jud. Prahova, având
ca obiect „cerere instituire răspundere patrimonială”, cu termen la
data de 07.06.2016.
l Se citează numitul Constantin
Vlad Sorin, cu domiciliul în Ploieşti,
str. Prunilor, nr. 4A, jud. Prahova, în
calitate de pârât în dosarul nr.
6170/105/2015/a1, al Tribunalului
Prahova - Secţia Faliment, cu sediul
în Ploieşti, Piaţa Victoriei, nr. 10, jud.
Prahova, având ca obiect „cerere
instituire răspundere patrimonială”,
cu termen la data de 07.06.2016.
l Se citează numitul Sârbu Raul
Mihail, cu domiciliul în Ploieşti, str.
Gheorghe Doja, nr. 13, bl. 35D2, et.
4, ap. 19, jud. Prahova, în calitate de
pârât în dosarul nr. 5896/105/2015/

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15,
luna Iunie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Exploder SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Giurgiu, str. Portului, bl. 32, sc. B, et. 4, ap. 29, cod de identiﬁcare ﬁscală 20078705:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): 1. Tunel cu infraroșii D669. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA: 1.990 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Total: 1.990 lei. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, 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
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2) lit. d) 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 numărul de telefon 0246.216.705, tastele 2 și 1, cu domnul Ciochir Marian.

a1, al Tribunalului Prahova - Secţia
Faliment, cu sediul în Ploieşti, Piaţa
Victoriei, nr. 10, jud. Prahova, având
ca obiect „cerere instituire răspundere patrimonială”, cu termen la
data de 07.06.2016.
l Se citează numiţii Ioniţă Florin
Bogdan, domiciliat în Ploieşti, str.
Cosminele, nr.3, bl. 177C, sc. B, ap.
27, judeţul Prahova şi domnul
Gavriloae Marian, domiciliat în
Ploieşti, str. Teiuş, nr. 3, jud.
Prahova, în calitate de pârâţi în
dosarul nr. 6274/105/2015/a1, al
Tribunalului Prahova - Secţia Faliment, cu sediul în Ploieşti, Piaţa
Victoriei, nr. 10, jud. Prahova, având
ca obiect „cerere instituire răspundere patrimonială”, cu termen la
data de 07.06.2016.
l Numita Miron Geanina, cu
ultimul domiciliu cunoscut in sat
Dancu, com. Holboca, jud. Iaşi, este
citată la Judecătoria Iaşi în dosarul
nr. 23007/245/2015, pentru termenul
din data de 16.06.2016, la complet
C02 în calitate de pârâtă pentru
divorț.
l Se citează pârâta Brat Carina la
Judecătoria Petroşani pentru
termenul din 31.08.2016 în dosarul
nr. 534/278/2016 cu obiect divorț,
reclamant Brat Crişan.
l Număr dosar: 8564/99/2015.
Instanța: Tribunalul Iaşi, complet
D7com., termen 28.06.2016. Părți:
UAT Lungani şi Consiliul Local
Lungani (reclamant) – SC
GEOPROCONSDRO SRL (pârât).
Obiect: rezoluțiunea contract furnizare produse.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3,
Bl.a4, sc.3, ap.6, Jud.Dolj, în calitate
de pârâtă, în dosar nr.8737/215/
2013* la Judecătoria Craiova, în
data de 17.06.2016, CF4.
l Bresteanu George cheamă în
judecată pe Sircunova Angela, în
dosarul nr.18672/215/2011*, la Tribunalul Dolj, ora 08.30, complet 2 apel,
termen 14.06.2016.

DIVERSE
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform sentintei nr.
579/20.05.2016 pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
8616/105/2014, anunţă deschiderea
procedurii generale a falimentului
SC Flanşprod Exim SRL Telega, nr.
580 B, C1, jud. Prahova, CUI
27752226, număr de ordine în registrul comerţului J29/1498/2010.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
01.07.2016. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este
01.08.2016. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este
01.09.2016.”
l S.C. Conpet S.A., prin împuternicit S.C. Expert Serv S.R.L. Ploieşti,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul,
“Înlocuire conducta de transport
ţiţei Ø 10 3/4” Vermesti – Târgu
Ocna – Rafo Oneşti, în zona SPC
Bogată – Baltă Dofteana”, propus a
fi amplasat în comuna Dofteana,
satul Bogata, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Bacău,
str. Oituz, nr. 23 şi la sediul S.C.
CONPET S.A., municipiul Ploieşti,
str. ANUL 1848, nr. 1-3, judeţul
Prahova, în zilele de luni - joi între
orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele

8.00 – 14.00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Bacău.
l CELPI S.A. cu sediul în strada
Drumul Bercenarului nr.1, Sector 4,
Bucureşti, înregistrată la O.N.R.C.O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. RO382482,
informează pe cei interesaţi că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizaţiei de mediu pentru activitatea fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale
structurilor metalice desfăşurată în
strada Drumul Bercenarului nr.1,
Sector 4, Bucureşti. Informaţii se pot
solicita la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureşti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1
(Barajul Lacul Morii –în spatele
benzinăriei Lukoil), între orele 9.0012.00, de luni până vineri. Propuneri
sau contestaţii se pot depune la
sediul A.P.M. Bucureşti în termen de
10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A., reconvoacă Adunarea Generală Ordinară
2016 a membrilor Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. pentru data de
02.06.2016, orele 14.00 (în continuarea Adunării Generale a Baroului
Bucureşti) la Sala Palatului din
Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare va fi următoarea:
1.Prezentarea, discutarea şi supunerea la vot a raportului Consiliului
privind activitatea desfăşurată în
anul 2015. 2.Prezentarea, discutarea
şi supunerea la vot a contului de
execuţie financiar-contabil pentru
anul 2015, al Filialei Bucureşti-Ilfov
a C.A.A. 3.Prezentarea, discutarea şi
supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea
financiar-contabilă din anul 2015.
4.Descărcarea Consiliului cu privire
la activitatea şi gestiunea sa pentru
anul financiar-contabil 2015. 5.
Prezentarea, discutarea şi supunerea
la vot a proiectului de buget pentru
anul financiar-contabil 2016. 6.
Consultarea avocaţilor privind iniţierea demersurilor pentru edificarea
sau cumpărarea unui centru multifuncţional (adunări, conferinţe,
birouri) al Filialei Bucureşti a C.A.A.
şi al Baroului Bucureşti, în cooperare
cu Uniunea Naţională a Barourilor
din România sau Casa de Asigurări
a Avocaţilor; 7.Diverse.
l Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. IUB S.A. Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor S.C. IUB S.A., cu sediul
în Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud.
Ilfov, J23/801/2002, C.U.I. RO
477949, în data de 01.07.2016, orele
12, la adresa aleasă din Bucureşti,
şos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 6,
pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor
societăţii, cu următoarea ordine de
zi: -Prelungirea mandatului administratorului Tuama Reyad A, cu încă 4
(patru) ani, cu puteri depline de
reprezentare, exercitate împreună cu
ceilalţi administratori. -Prelungirea
mandatului auditorului GHE
Stubeanu 2000 S.R.L., cu încă 3
(trei) ani. -Revocarea din funcţia de
administrator, respectiv de Preşedinte al Consiliului de Administraţie
a domnului Tomah Kahled A şi
numirea în aceste funcţii a domnului
Saleh Farouk Jassim M, cetăţean
român, domiciliat în Bucureşti,
sector 6, bd. Ghencea nr. 38, bl. C63,
sc. B, et. 4, ap. 40, posesor a C.I.,
seria RT numărul 919765, eliberat
de SPCEP S6, la data de 13.06.2013,
cod numeric personal
1561102400829 cu un mandat pe 4
(patru) ani, cu puteri depline de
reprezentare, exercitate împreună cu
ceilalţi administratori. Participarea
se face personal sau pe bază de

procură, care poate fi obţinută de la
adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor
nr. 12 B, et. 5, sector 6. Daca nu se
întruneşte condiţia de cvorum
cerută, Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor se va întruni la aceeaşi
adresă, aceaşi oră, în data de
04.07.2016. Informaţii suplimentare
se pot obţine la telefon 0723.152.632,
sau la sediul societăţii

LICITAȚII
l Anunţ privind reluare licitaţiei de
concesionare a terenurilor categoria
de folosinţă pajişti permanente aparţinând UAT Muşăteşti. -Etapa II
-Primăria comunei Muşăteşti,
judeţul Argeş, organizează în data de
13.06.2016, ora 11.30, licitaţie în
vederea concesionării pentru o perioadă de 7 ani, a suprafeţelor de teren
categoria pajişti permanente care
aparţin UAT Muşăteşti. Documentaţia de atribuire se poate obţine în
format scris de la sediul UAT Muşăteşti, biroul secretariat în urma achitării contravalorii acesteia (20Lei).
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 03.06.2016, ora 12.00.
Ofertarea se face pe trupuri de
păşune conform caietului de sarcini.
Data limită de depunere a ofertelor
este 13.06.2016, ora 11.00. Oferta
trebuie depusă în două exemplare
(original şi copie). Informaţii suplimentare se pot obţine de la biroul
secretariat -David Maria.
l Comuna Mihai Eminescu, cu
sediul în sat Ipoteşti, judeţul Botoşani, telefon/ fax: 0231.512.183, CUI
3503600, organizează în condiţiile
OUG nr.54/ 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, licitaţie în
vederea concesionării, pe o perioadă
de 25 ani, lot 2 teren în suprafaţă de
588 mp intravilan sat Cătămărăşti
p.c. 299, aparţinând domeniului
public al comunei Mihai Eminescu.
Persoanele interesate pot procura
documentaţia de atribuire de la
sediul Primăriei comunei Mihai
Eminescu. Data limită de depunere
a ofertelor 30.06.2016, ora 11.00.
Licitaţia se va desfăşura la sediul
comunei Mihai Eminescu, în data de
30.06.2016, ora 13.00. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul Primăriei Mihai Eminescu,
tel./ fax: 0231.512.183, mobil
0741.339.330.
l Comuna Mihai Eminescu, cu
sediul în sat Ipoteşti, judeţul Botoşani, telefon / fax: 0231.512.183, CUI
3503600, organizează în condiţiile
OUG nr. 54 / 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, licitaţie în
vederea concesionării, pe o perioadă
de 25 ani, lot 1 teren în suprafaţă de
412 mp intravilan sat Cătămărăşti
p.c. 299, aparţinând domeniului
public al comunei Mihai Eminescu
pe care se af lă amplasată o
construcţie privată. Persoanele interesate pot procura documentaţia de
atribuire de la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu. Data
limită de depunere a ofertelor
30.06.2016, ora 10.00. Licitaţia se va
desfăşura la sediul comunei Mihai
Eminescu, în data de 30.06.2016, ora
12.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul Primăriei Mihai
Eminescu, tel./ fax: 0231.512.183,
mobil 0741.339.330.
l Directia Silvica Valcea organizeaza in data de 21.06.2016, ora
11,00, la sediul sau din Str Carol I,
nr 37, Rm Valcea, licitatie pentru
valorificarea fructelor de padure, ce
se vor recolta in anul 2016, in urmatoarea sortimentatie, in stare proaspata: Vaccinium Myrtilus ( afin
negru)-10 tone –pret pornire
10.000lei/tona; Rubus Fruticosus (
mur) -20 tone –pret pornire 2650 lei/
tona; Rosa canina( maces) – 40 tone
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– pret pornire 2000 lei/tona; Prunus
spinosa ( porumbar) – 5 tone –pret
pornire1700 lei/tona. Preturile nu
contin TVA.Loturile neadjudecate
prin licitatie se supun procedurii de
negociere. Caietul de sarcini poate fi
consultat pe site-ul RNP-Romsilva
sau pe site-ul Directiei Silvice Valcea.
Ofertele se vor depune la secretariatul DS Valcea, pana in ziua de
21.06.2016, ora 10,30. Pentru detalii
sau lamuriri suplimentare va puteti
adresa DS Valcea -0250/735840 sau
ing Iosif Adrian -0732/620977.
l Debitorul SC Alto Adprod SRL
-în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L.,
scoate la vânzare: -Teren în suprafață de 775,09 mp și construcțiile de
pe acesta, cu o suprafață totală
construită la sol de 482,09 mp, situat
în Pantelimon, B-dul Biruinței nr.
102, jud. Ilfov. Prețul de pornire al
licitației este de 87.200 euro exclusiv
TVA. Prețul caietului de sarcini este
de 1.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de
c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO88PIRB4218767493001000,
deschis la Piraeus Bank Romania
până la data și ora stabilită pentru
ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației
și de achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini. Caietul
de sarcini poate fi achitat în contul
l i c h i d a t o r u l u i j u d i c i a r n r.
RO43INGB5514999900513726
deschis la ING BANK -Sucursala
Dorobanți sau în numerar la sediul
acestuia din București str. Buzești,
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 09.06.2016 ora 14.00, iar
dacă acesta nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de: 23.06.2016,
07.07.2016 și 21.07.2016, ora 14.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați la
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l a) Denumirea, adresa, numărul de
telefon și de fax, adresa de e-mail ale
delegatarului: Primăria Comunei
Bărăști, judeţul Olt, comuna Bărăști,
satul Ciocănești, strada Principală,
nr.173, CIF: 4491040, telefon/fax:
0249.463.575, e-mail: contact@
primariabarastiolt.ro. b)Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de

gestiune: -Hotărârea Consiliului
Local Bărăști nr.33 din 29 Aprilie
2016; -HG nr.717/2008. c)Aria teritorială unde urmează a se presta
serviciul: Teritoriul administrativ al
comunei Bărăști. d)serviciul care
urmează să fie prestat: Serviciul
public de alimentare cu apă și canalizare al comunei Bărăști. e)Durata
contractului de delegare a gestiunii
prin concesionare: 5 ani. f)Denumirea, adresa, numărul de telefon și
de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum și
modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria comunei Bărăști,
judeţul Olt, Comuna Bărăști, Sat
Ciocănești, strada Principală, nr.173,
telefon/fax: 0249.463.575, e-mail:
contact@primariabarastiolt.ro, -prin
solicitare directă. g)dacă este cazul,
costul și condiţiile de plată în
vederea obţinerii documentaţiei de
delegare: nu este cazul. h)Termenul
limită de depunere a ofertelor, data
și ora, adresa la care se depun/
transmit ofertele: 15.07.2016, ora
11.00, Primăria comunei Bărăști,
judeţul Olt, comuna Bărăști, Sat
Ciocănești, strada Principală, nr.173.
i)Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 21.07.2016, ora 13.00, Primăria
comunei Bărăști, judeţul Olt,
Comuna Bărăști, Sat Ciocănești,
strada Principală, nr.173. j)Garanţiile solicitate: garanţia de participare 0Lei. k)Durata de valabilitate a
ofertei este de: 90 zile calendaristice.
l)Pagina web pe care este disponibilă
documentaţia: www.primariabarastiolt.ro
l 1)Denumirea, adresa, numărul de
telefon și de fax, adresa de e-mail ale
concedentului: Primăria Comunei
Bărăști, judeţul Olt, comuna Bărăști,
satul Ciocănești, strada Principală,
nr.173, CIF: 4491040, telefon/fax:
0249.463.575, e-mail: contact@primariabarastiolt.ro. 2)Informații generale
privind obiectiul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -teren extravilan în suprafață de
3220mp, compus din acumulare apă
(Lac) și terenul aferent în vederea
amenajării unei zone de agrement. 3)
Informații privind documentația de
atribuire: -Biroul secretariatului
Comunei Bărăști, satul Ciocănești,
strada Principală, nr.173, județul Olt.
3.1.)Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: -Cerere scrisă la

secretariatul comunei Bărăști, sat
Ciocănești, județul Olt. 3.2.)Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
-Secretariatul comunei Bărăști, satul
Ciocănești, str.Principală, nr.173,
județul Olt. 3.3.)Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul potrivit prevederilor OUG 54/2008: Documentația de
atribuire va fi pusă la dispoziția celor
interesați contra sumei de 50Lei,
contravaloarea acesteia se va plăti în
numerar la caseria concedentului.
3.4.)Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 16 iunie 2016, ora 12.00.
4)Informații privind ofertele: secretariatul comunei Bărăști, satul Ciocănești, strada Principală, nr.173,
județul Olt. 4.1.)Data limită pentru
depunerea ofertelor: 17 iunie 2016,
ora 12.00. 4.2.)Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariatul
comunei Bărăști, satul Ciocănești,
strada Principală, nr.173, Jud.Olt.
4.3.)Numărul de exemplare în care
trebuie depuse fiecare ofertă: un
exemplar original. 5)Data și locul la
care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 21 iunie
2016, ora 10.00, sediul comunei
Bărăști, satul Ciocănești, strada Principală, nr.173, județul Olt. 6)Denumirea, adresa, numărul de telefon/fax
și sau adresa de email ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Judecătoria Slatina, Strada
Lipscani, nr.49, Municipiul Slatina,
județul Olt, Telefon: 0249.435.526,
fax: 0249.432.663, e-mail: jud-slatina@just.ro, în termen de de 30 de
zile de la data comunicării actului
contestat. 7)Data transmiterii anunțului de licitației către instituțiile
abilitate în vederea publicării: 24 mai
2016.
l Municipiul Ploiești –S.P.F.L.
Ploiești- anunţă: În temeiul art. 250
alin.(2) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 15 luna
iunie, anul 2016, ora 11.00, în
România, judeţul Prahova, municipiul Ploiești, str. Independenţei, nr.
16, se va vinde prin licitaţie următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC Karom Plus SRL cu
domiciliul fiscal/sediul în România,
judeţul Iași, municipiul Iași, str.
Carol I, nr. 3, cam. 3, CUI 26692134,
dosar de executare 34367/12.12.2012,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15,
luna Iunie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Gistar SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Mihai Bravu, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 15390319. Denumirea bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1.
Autoturism Mercedes Benz, GR-04-EXD, 4.500 lei, 20%; 2. Microbuz Mercedes Benz, GR-05-CEN,
34.200 lei, 20%; 3. Buldoexcavator Case 580-SLE, 42.225 lei, 20%; 4. Tractor JCB - Fastrac, GR-10JBC, 53.700 lei, 20%; 5. Echipament fertilizare, 3.525 lei, 20%; 6. Plug Gassner, 11.400 lei, 20%; 7.
Disc Frost, 20.325 lei, 20%. Total: 169.875 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu, 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 207/2015 privind Codul de Procedură
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 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 numărul de telefon
0246.216705, tasta 2, 1, cu domnul Miu Adrian.

65049/16.04.2013, 146046/
10.11.2014. CLĂDIRE HALA C18
în regim p+2e (parţial), având suprafaţa construită 1702 mp, clădire post
trafo C19 având suprafaţa
construită desfășurată de 35.03 mp
și teren intravilan aferent clădiri în
suprafaţa totală de 3525 mp, parte
indiviză din suprafaţa totală de
35693 mp, conform schiţei anexate
în Raportul de Evaluare Proprietate
Imobiliară întocmit de expert evaluator ing. Ciocoiu Petre, situat în
intravilanul mun. Ploiești, str.
Pompelor, nr.3, deţinut în baza
contractului de vânzare cumpărare
nr.776/01.04.2010, înscris în cf.
1148/2bis a localităţii Ploiești, având
numărul cadastral al bunului imobil
1717/2/1/2/1, preţ de evaluare/de
pornire al licitaţiei 2226284 lei
inclusiv TVA, diminuat cu 25%
pentru a doua licitaţie conform
art.250, alin (11) din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, 1669713 lei inclusiv TVA.
Bunurile imobile mai sus menţionate
sunt grevate de următoarele sarcini:
contract de ipotecă nr.119/02.09.2010
emis de NP Vicol Alexandru în
favoarea Sindilaru Iulian Răzvan,
contract de ipotecă nr.120/02.09.2010
emis de NP Vicol Alexandru în
favoarea Mihăilescu Irina, sechestru
executoriu în favoarea Serviciul
Public Finanţe Locale Ploiești,
conform procesului verbal de
sechestru asupra bunurilor imobile
nr.41308/09.05.2013,25223/05.03.2
014 și 61996/11.06.2015. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Toţi
cei interesaţi în cumparea bunurilor
sunt invitaţi să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul
fixat în acest scop, iar până la acel
termen să depună documentele de
participare la licitaţie prevăzute în
caietul de sarcini până la data de
11.06.2016, ora 16.30 inclusiv.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la Serviciul Urmărire Şi
Încasare Creanţe Bugetare al credi-

torului cu sediul în localitatea
Ploiești, str. Sos. Vestului, (fosta
școală de șoferii), nr. 19, et.2, cam.1.
Pentru informaţii suplimentare, vă
puteţi adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0244/582919.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfa pe numele
Ghita Liviu Gabriel. Tel 0784945797
l Istrate Ştefana - Ramona pierdut
certificat profesional ADR 065619
emis de ARR. Îl declar nul.
l Pierdut atestat instructor auto,
eliberat de ARR Argeș ,pe numele
Nicolae Valerică, domiciliat în
Pitești, str. Victor Babeș, jud. Argeș.
Se declară nul.
l Pierdut Contract construire
nr.478/9/23.03.1979 și Proces-verbal,
pe numele Pitaru Marian. Le declar
nule.
l Contract vânzare-cumpărare
ICRAL Foișor , 1991, Grecu Dumitru
și Grecu Maria. Îl declar nul.
l Pierdut Contract construcţie
nr.10945/18.05.1970 și Proces-verbal
predare-primire ap.75, pe numele
Kircorian Elena. Le declar nule.
l Pierdut Adeverinţă achitare integrală apartament Str.Ion Berindei
nr.3, bl.OD21A, sc.C, et.10, ap.130,
sector.2, București, pe numele
Năstase Florica și Năstase
Alexandru. Declar nulă.
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l C.I.I. Tudor Cătălin George, în
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Mariani & Castiglione
Impex SRL cu sediul în Municipiul
Ploiești, Str. Mihai Eminescu Nr. 22,
Bl. 4, Sc. B, Ap. 28, Cam. 1, Judeţul
Prahova, J29/975/2007, CUI
21594844, declară certificatul de
înmatriculare și statutul/ anexele
pierdute/ nule.
l Imobiliare Mariana SRL, cod de
identificare fiscală 23817527,cu
sediul social in Ploiesti, str. Aleea
Zarandului, nr. 5, bl.173, sc. A, et.4,
ap.20, judet Prahova număr de
ordine în registrul comerţului
J29/1268/2008 prin lichidator VIA
Insolv SPRL declar pierdut certificatul de inregistrare seria B nr.
1544357 eliberat in data de
07.05.2008 si certificatul constatator
(sediu+terti) nr. 63120/18.06.2009.Le
declar nule.
l Laser Processing SRL, CUI
31573598, J23/1955/2013, declarăm
pierdut și nul certificatul de înregistrare nr. 2770657, eliberat de ORC
Ilfov la data de 02.07.2013 și certificat constatator privind înregistrarea declaraţiei pe proprie
răspundere nr.171357 din 24.04.2013
eliberat la data de 30.04.2013.
l Pierdut carnet ambarcațiune de
agrement nr. 03594 eliberat la
18.03.2003 de Autoritatea Navală
Română- Căpitănia Portului Tulcea,
pe numele: Maftei Petrică. Se
declară nul.

l Pierdut atestat marfă și persoane,
atestat ADR și card tahograf pe
numele Dicianu Angelo Nicu. Le
declar nule.

l Declar pierdut act de concesiune
nr. 199 din 16-09-2004 emis de
Parohia Sf. Gheorghe Griviţa pe
numele Teișanu Mihai- Eugen. Îl
declar nul.

l C.I.I. Tudor Cătălin George, în
calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Cudy Grup SRL cu sediul
în Comuna Blejoi, Sat Ploiestori Str.
Vegii Nr. 8, Judeţul Prahova,
J29/882/2006, CUI 18594224,
declară certificatul de înmatriculare
și statutul/ anexele pierdute/ nule.

l S.C. MARLI Services & Consulting S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, J40/1559/2016, C.U.I.
35595050 declar pierdut (nul)
Registru Unic de Control nr.
2307154 de la punctul de lucru din
Strada G-ral Constantinide, nr.8,
bloc C1.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul colectare și executare silită persoane juridice.
Dosar de executare nr. 3939. Nr. 56364 din 25.05.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. 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 15, luna iunie, anul 2016, ora
11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, bl. X2D, sc. D, ap. 10, se vor vinde prin Licitație
Publică ( licitația II ), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Forapex Internațional
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească , bl. X2D, sc. - , et. 3, ap. 10,
cod de identificare fiscală 16935198: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare
sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (Lei), Cota TVA/ neimpozabilă*); Instalație de foraj DR M60,
anul de fabricație 2008, compusă din motor electric, cuplaj cap hidraulic, variator electriconic de
turație marca Comtec 2000 INC, adâncime de forare cca 100 m, funcțională, starea tehnică conformă
cu vârsta cronologică, 1 bucată, 33390 lei, 20%; Instalație de foraj Normayer GmbHCo.KG, anul de
fabricație 2008, compusă din motor termic, cuplaj cap hidraulic, grup hidraulic termic, adâncimea de
forare cca 50 m, funcțională, starea tehnică conformă cu vârsta cronologică, 1 bucată, 19455 lei,
20%; Stație carotaj geoelectric, producător Intel 91SRL, folosită pentru identificarea sursei de apă
prin diferențierea conductibilității straturilor prospectate, 1 bucată, 3375 lei, 20%; Remorcă Stema, în
stare de funcționare, nr. de înmatriculare DB-08-FOR, remorcă O1, caroserie DC suprastructurată
deschisă, tip M4075/HB4, anul fabricației 2006, nr. axe 1, stare tehnică bună, conformă cu vârsta
cronologică, 1 bucată, 1560 lei, 20%; Rulotă persoane Buerstner, în stare de funcționare, nr. de
înmatriculare DB-07-UPW, caroserie SE rulotă, marca Buerstner, tip 450; anul fabricației 1980, nr. axe
1, stare tehnică satisfăcătoare, conformă cu vârsta cronologică, 1 bucată, 3413 lei, 20%; Rulotă
persoane - caroserie SE rulotă, marca Tabbert, tip 340/2/Kornett; anul de fabricație 1976, nr. axe 1;
starea tehnică satisfăcătoare, conformă cu vârsta cronologică, 1 bucată, 3218 lei, 20%. Total: 64411
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 al licitației; împuternicirea persoanei care
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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 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 telefon numărul 0245.616.779, interior 478; persoană de contact: Bezdedeanu Nicoleta,
camera 310. Data afișării: 31.05.2016.

