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OFERTE SERVICIU
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu 
experienţă în domeniul vânzărilor, pe 
funcţia de director vânzări, pentru distri-
buţie naţională. CV se pot trimite pe adresa 
de email office@happyfursec.ro.

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de conducere 
vacantă de: Șef Birou– Biroul 3 Ordine 
Publică. -Direcția Ordine Publică. Proba 
scrisă a concursului va avea loc în data de 05 
octombrie 2015, ora 10.00 la sediul Primăriei 
Sector 6 din Calea Plevnei nr. 147-149, 
Sector 6. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul instituției 
din Șos. Orhideelor nr. 2d, Sector 6. Infor-
mații suplimentare se pot obține la sediul 
instituției  ș i  la numărul de telefon 
021.413.17.38- Serviciul Resurse Umane, 
Formare Profesională și Instruire.

Căutăm persoane motivate să lucreze în 
cămine pentru bătrâni cu diplomă de Asis-
tent Medical Generalist, în Germania. 
Salariu minim de 1700 euro brut. Cunoaș-
terea limbii germane constitue un avantaj 
dar nu este obligatoriu. Dacă sunteţi pe 
placul nostru va oferim curs de limba 
germană, recunoașterea diplomei, ajutor 
pentru găsirea unei locuinţe cât și integrarea 
dumneavoastră în societatea germană. 
Așteptăm CV-urile dumneavoastră la 
adresa: LIA Pflege Gmbh, Markenstr. 72, 
33397 Rietberg, Germania sau pe e-mail: 
g f @ s o z i a l s t a t i o n 2 4 . d e .  Te l :  0 0 4 9 
5244/905016.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoșii noștrii traco-dacii 
și romanii sunt mândria 
românilor de pretutindeni. 
Te l .  0 7 3 3 . 9 4 0 . 7 7 2 , 
0761.674.276.

VÂNZĂRI CASE/VILE
Căzănești - Ialomiţa, vând 10Ha teren 
arabil, extravilan, comasat, intabulare, 
c a d a s t r u ,  n e g o c i a b i l ,  6 5 0 0  E / h a . 
0787.824.113.

Vând gospodărie (două clădiri+livadă 
pomi), com. Călinești, jud. Argeș, la 12 km 
de Pitești. Suprafață: 1560 mp. Preț: 29.000 
euro negociabil. Tel. 0722.651.895.

CITAȚII
Se citează Coconu Nicușor și Zalum 
(Coconu) Anișoara la Tribunalul Teleorman, 
str. Independenţei, nr. 22 în dosarul civil nr. 
845/292/2009 la data de 18 septembrie 2015 
pentru recurs-succesiune reclamant fiind 
Ţiparu Mariana.

Se citează SC Emon Daridan SRL (CUI: 
32002018, J17/870/2013) cu ultimul sediu 
cunoscut în Aleea Căpitan Gheorghe Decu-
seară, nr.12, Bloc E2A, Sc.1, Ap.16, Munici-
piul Tecuci, Jud. Galați pentru data de 23 
Septembrie 2015, ora 08.30, la Tribunalul 
Galați, cu sediul în Str. Brăilei, nr.153, Galați, 
Completul CA CIV II, camera Sala 11 în 
calitate de pârât, în dosarul nr.3744/324/2014 
pentru cauza: acțiune în daune contractuale, 
reclamanta fiind Matosinhos Impex SRL.

Numita Drăgan Olga Nicoleta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Aleea Căpitan 
Gheorghe Decuseară, nr.12, Bloc E2A, Sc.1, 
Ap.16, Municipiul Tecuci, Jud. Galați, este 
citată (chemată) în data de 23 Septembrie 
2015, ora 08.30, la Tribunalul Galați, cu 
sediul în Str. Brăilei, nr.153, Galați, 
Completul CA CIV II, camera SALA 11 în 
calitate de pârât, în dosarul nr.3744/324/2014 
pentru cauza: acțiune în daune contractuale, 
reclamanta fiind Matosinhos Impex SRL.

Pârâ ta  Z imnicaru  Mar iana ,  CNP: 
2641216343222, cu Ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Turnu Măgurele, Str. Cuza 
Vodă nr. 1, jud. Teleorman, Este chemata la 
Tribunalul Teleorman, în mun. Alexandria, 
Str. Independentei nr. 22, judetul Teleorman, 
complet 2 civil NCPC, în ziua de 23.09.2015 
ora 8:30, în Calitate de intimata - Parata, în 
proces Cu Bălan Traian-Lucian Bălan si 
Emilia-Elena, în Calitate de apelanti - recla-
manti în dosar nr. 5155/740/2013 pentru 
Apel - contestație la executare, suspendarea 
EXECUTĂRII, anulare titluri executorii, în 
contradictoriu cu creditoarea CEC Bank SA 
- Turnu Măgurele intimatii -parati: Zimni-
caru Adenaida si Zimnicaru Mariana.

DIVERSE
Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare. SC Fibro Metals SRL titular al proiec-
tului “hală industriala P+1E, anexe, 
împrejmuire, firmă luminoasă, utilităţi, 
anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de incadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul “hală industriala P+1E, 

anexe, împrejmuire, firmă luminoasă, utili-
tăţi” propus a fi amplatat în Comună 
Mogoșoaia, Sat Mogoșoaia, Str. Drumul 
gării nr. FN, jud. Ilfov. Nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului și evaluării 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
411179/19.03.2009. Nr. 13809/26.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna 09 ziua 17. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 17, luna 09, 
anul 2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează licitație publică 
pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului Ans. 44 Parter, 
proprietate a debitorului Grasu Ion, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești str. 
Țăndărei, nr. 29, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Marca Audi A6 2,4i, nr. identificare 
WAUZZZ4BZ1N094962, serie motor 012007, cilindree 2393, nr. înmatriculare 
IL–01–PBN, an fabricație 2001. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației exclusiv 
TVA. Preț de pornire la licitație: 7875 lei. Cota TVA: 24%. Licitația se află la al doilea 
termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 25%. Bunul 
mobil susmenționat se află pe raza localității Fetești, jud. Ialomița. * Cota de taxă pe 
valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ultrioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, 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. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.364750, 
interior 17.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Dosar executare 
10655/2008. Nr. 13805/26.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 luna 09 ziua 16. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 16, luna 09, anul 
2015, ora 10.00, Serviciul Fiscal Municipal Fetești organizează licitație publică 
pentru următorul bun mobil, la sediul său în str. Ceahlăului Ans. 44 Parter, 
proprietate a debitorului Zamfir Edmond, cu domiciliul fiscal în localitatea Fetești, 
str. Depoului nr. 4, bl. B 10, sc. A, apt. 4, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autoturism Marca Daewoo, 
tipul Nubira, nr. identificare UUJF3561D 004897, serie motor 032089R, cilindree 
1598, nr. înmatriculare IL–63-ZAM, an fabricație 2003. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației exclusiv TVA. Preț de pornire la licitație: 3000 lei. Cota TVA: 24%. 
Licitația se află la al doilea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de 
evaluare diminuat cu 25%. Bunul mobil susmenționat se află pe raza localității 
Fetești, jud. Ialomița. * Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din 
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ultrioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunului sunt invitați să prezinte, 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. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.364750, interior 17.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 26848749/ 2015. Nr. 47042/ 
27.08.2015. S.F.O. Văleni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
următoarelor bunuri imobile, la sediul 
din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș 
Vă l en i i  de  Munte ,  î n  da ta  de 
23.09.2015, ora 10.00: - teren în 
suprafață de 2596 mp, livadă situată în 
intravilanul orașului Vălenii de Munte, 
județul Prahova, tarla 6, parcela Lv 
108/24, cu nr. cadastral 22313, precum 
și cota de 1/4 (o pătrime) din suprafața 
de 1030 mp, teren livadă tarla 6, 
parcela Lv 108/24, ce va avea 
destinație de drum de acces, cu nr. 
cadastral 22312. Prețul de pornire al 
licitației este de 71.070 lei (exclusiv 
TVA). Anunțul nr. 47042/27.08.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la Primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numarul 0244.283006, persoană 
de contact Vîlsan Liliana. Data afișări: 
31.08.2015.
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adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov din Bucureşti, Str. Aleea 
Lacul Morii nr. 1, Sector 6, în zilele de luni 
până joi, între orele 09:13, precum şi la 
următoarea adresă de internet www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 
04.09.2015.

J u d e c ă t o r i a  C a r a c a l ,  d o s a r  n r. 
3331/331/2014, în numele legii hotărăşte 
admite acţiunea formulată de reclamanta 
Savu Elena Cristina, domiciliată în comuna 
Gura Vitioarei sat Poiana Copăceni nr. 51 
judeţul Prahova, împotriva pârâtului 
Pieptea Ionuţ Lidi, domiciliat în comuna 
Drăgăneşti Olt, str. Speranţei nr. 10, judeţul 
Prahova, în contradictoriu cu autorităţile 
tutelare: Primăria comunei Gură Vitioarei şi 
Primăria Drăgăneşti Olt. Stabileşte locuinţa 
minorei Pieptea Lidia Andreea născută la 
data de 29.03.2014, în domiciliul mamei sale 
din comuna Gura Vitioarei, sat Poiana 
Copăceni nr. 51, judeţul Prahova. Atribuie 
autoritatea părintească privind pe minoră 
Pieptea Lidia Andreea, ambilor părinţi. 
Obligă, pârâtul Pieptea Ionuţ Lidi la plata 
unei pensii lunare de întreţinere în suma de 
150 lei, ce va fi datorată începând cu data 
introducerii acţiunii 31.10.2014 şi până la 
intervenirea unei cauze de stingere sau de 
modificare a obligaţiei. Obligă pârâtul la 260 
lei cheltuieli de judecată, reprezentând 
contravaloarea onorariu curator special şi 
taxa judiciară de timbru, către reclamanta. 
Cu apel, în termen de 30 zile de la comuni-
care. Pronunţată azi 03.06.2015, în şedinţa 

publică, la sediul Judecătoriei Caracal, jud. 
Olt.

ADUNĂRI GENERALE
Comunicat: S.C. Comnord  S.A.  cu sediul în 
Calea Griviţei nr.136, Bucureşti, nr. de înre-
gistrare la oficiul registrului comerţului  
J/40/493/1991, C.U.I. RO 1590368 anunţă 
toţi acţionarii săi că s-a întocmit raportul 
semestrial aferent semestrului I 2015. 
Raportul este pus la dispoziţia celor intere-
saţi la sediul societăţii, mai sus menţionat şi 
pe site www.comnord  SA. Preşedintele 
Consiliului de Admnistraţie.     

Comunicat: S.C. Girueta S.A. cu sediul în 
com Jilava Judeţul Ilfov înregistrat la 
O f i c i u l  R e g i s t r u l u i  C o m e r ţ u l u i 
J/23/1589/2004, C.U.I. RO 477558, anunţă 
toţi acţionarii săi că s-a întocmit raportul 
semestrial aferent semestrului I 2015. 
Raportul este pus la dispoziţia celor intere-
saţi la sediul societăţii. Preşedintele Consi-
liului de Admnistraţie.

Convocare: I. Consiliul de Administraţie al 
S.C. ECO-ROM Ambalaje S.A. (denumită în 
continuare “Societatea”), persoană juridică 
cu sediul în Bucureşti, Bd. 1 Mai nr. 53, 
Pavilion Administrativ, etaj 7, sector 6, 
înmatriculată  la  O.R.C-T.B.  cu nr. 
J40/16060/2003, Cod Unic de Înregistrare 
RO 15944252, în temeiul art. 117 alin. (1) 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu art.15 
din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-

narilor Societăţii, la sediul Societăţii – Sala 
Ad Lansing, etaj 6  pentru data de  01 
Octombrie  2015, la ora 11:00. În cazul în 
care, la data menţionată în acest paragraf, 
nu se întruneşte cvorumul de prezenţă 
prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, 
se convoacă şi se fixează, în temeiul art. 118 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, cea de-a doua 
adunare generală ordinară a acţionarilor la 
aceeaşi adresă, pentru data de  05 Octombrie 
2015, la aceeaşi oră cu aceeaşi ordine de 
zi.II. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare este următoarea:1.Analiza 
Proiect Raport  emis de Administratia 
Fondului pentru Mediu, privind îndeplinirea 
obiectivelor de reciclare şi valorificare a 
deşeurilor de ambalaje în anul 2014.2.Pland 
de acţiune (juridic) pe termen scurt şi 
mediu.3. Propunere de costuri pentru susţi-
nerea Planului de acţiune juridic.4. Împuter-
nicirea unei/unor persoane în vederea 
îndeplinirii formalităţilor cerute de legislaţia 
română pentru publicarea şi înregistrarea 

hotărârilor adoptate de către Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. III. 
Materialele scrise referitoare la problemele 
aflate pe ordinea de zi vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor începând cu data de  
01.09.2015 şi vor putea fi consultate la sediul 
Societăţii. Bucureşti, 27.08.2015. Consiliul 
de Administraţie al SC Eco-Rom Ambalaje 
S.A. Preşedinte, Constantin Bratu.

Completare la Convocarea Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii 
pentru data de 24.09.2015: În conformitate 
cu prevederile art.117 indice 1 din LS nr. 
31/1990 administratorul unic al Aviatia 
Utilitara Bucureşti S.A, cu sediul social în 
Bucureşti, Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, km. 
8, sector 1, J40/3141/1991, CUI R1555298, 
decide completarea ordinii de zi a Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor, 
programată pentru data de 24.09.2015, 
astfel: După punctul 1 se introduc următoa-
rele puncte pe ordinea de zi: a. punctul 2 al 
ordinii de zi: Majorarea capitalului social 
(conform dispoziţi i lor Deciziei  ASF  

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane 
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Agromedy Com SRL 
(licitația I-a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna Septembrie 2015, ora 10.00, în 
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Agromedy Com SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, str. Dreptății, nr. 7, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 17342768: Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Autoturism marca 
Daewoo Ticoo SM 484608, an fabricație 1997, caroserie break 4+1 uși, benzină, 
stare generală satisfăcătoare, 1.350 lei, 24%; Autoutilitară Daewoo Damas Van SM 
416759, an fabricație 1997, caroserie furgon cab int. 4 uși + hayon, benzină, stare 
generală nesatisfăcătoare, 850 lei, 24%; Autoturism Opel Vectra SS, an fabricație 
2002, caroserie berlină, motorină, stare generală satisfăcătoare, 6.020 lei, 24%; 
Sită plită, 11.500 lei, 24%; Elevator ES 100, 2.900 lei, 24%; Elevator Dublu, 2.900 
lei, 24%; Elevator Simplu, 2.200 lei, 24%; Valț Porumb, 9.000 lei, 24%; Sită 
cernere mălai, 1.500 lei, 24%. Total: 38.220 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de 
sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod 
fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei 
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246.212.830, interior 415, la domnul Preda Vasile.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane 
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Andrita Euro Construct 
SRL (licitația VI-a). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna Septembrie 2015, ora 
12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Andrita Euro Construct SRL, 
CUI 16093499, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Daciei, bl. 
40/853, sc. D, ap. 54. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism 
Nubira, serie motor 11178R, serie sașiu UU6JF3561YD002358, an fabricație 2000. 
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 4.600 lei. Cota TVA: 
24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile 
art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în 
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 415, la domnul Vasile Preda.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Nr. operator date cu caracter personal 20270. Nr. 
19886/27.08.2015. Invitație de Participare. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Călărași invită practicienii în insolvență înscriși pe 
lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru zona VII să depună până cel târziu la data de 07.09.2015, ora 12, oferta în 
vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: 1. SC Maridi Invest SRL, CUI 11203531 - dosar nr. 796/116/2015; 2. SC 
Parras Nicu SRL, CUI 22457403 - dosar nr. 899/116/2015; 3. SC Expres Paper SRL, 
CUI 23271394 - dosar nr. 709/116/2015; 4. SC Riston Prest SRL, CUI 25992362 - 
dosar nr. 16553/3/2015, aflate pe rolul Tribunalului Călărași, respectiv Tribunalul 
București (dosarul nr. 16553/3/2015), întocmită conform prevederilor art. 16 din 
Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către 
Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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nr. 1460/9.10.2014)  prin aport în numerar, în 
valoare maximă de 2.088.547,5 RON prin 
emiterea unui număr de 835.419 acţiuni 
ordinare, cu drept de vot, care vor putea fi 
subscrise de către acţionarii existenţi la 
momentul adoptării HAGEA/13.04.2009, 
prin exercitarea dreptului de preferinţă, 
conform art. 216 din Legea nr. 31/1990, în 
scopul menţinerii cotei deţinută anterior 
adoptării HAGEA/13.04.2009. b. punctul 3 
al ordinii de zi: Stabilirea termenului în care 
acţionarii existenţi îşi pot exercita dreptul de 
preferinţă la subscrierea acţiunilor emise 
conform pct.2 al ordinii de zi. c. punctul 3 al 
ordinii de zi: Delegarea catre administra-
torul unic al Societăţii, în conformitate cu 
art. 114 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990, a 
atribuţiei majorării capitalului social, astfel: 
(i) determinarea numărului acţiunilor 
subscrise de către acţionarii existenţi, în 
temeiul dreptului de preferinţă şi anularea 
acţiunilor nesubscrise; (ii) determinarea 
numărului total de acţiuni  care trebuie 
emise; (iii) stabilirea sumei totale cu care se 
va majora capitalul social al Societăţii; (iv) 
aprobarea majorării de capital cu suma 

totală rezultată, semnarea tuturor hotărâ-
rilor şi actelor necesare pentru finalizarea 
majorarii de capital. d. punctul 4 al ordinii 
de zi: Mandatarea persoanelor pentru a 
îndeplini toate procedurile şi să efectueze 
toate formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, 
să depună şi să ridice acte, precum şi să 
semneze aceste acte în numele Societăţii. 
Restul prevederilor din convocarea AGEA  
pentru data de 24.09.2015 iniţială rămân 
neschimbate. Aviatia Utilitara Bucureşti 
S.A., Administrator Unic Terra Finance 
S.R.L. prin reprezentant legal Costas 
Bogdan.

LICITAȚII
Debitorul Societatea de Constructii Poduri 
ARPOM SA -în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi AsociaȚii SPRL, 
scoate la vânzare: -Imobil (teren 1.609 mp si 
constructii) situat în Timişul de Sus, județul 
Braşov. Prețul de pornire al licitației este de 
35.000 EURO, exclusiv TVA. -Imobil ( teren 
25.299mp şi construcții) situat în Bucureşti, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane 
fizice. Dosar executare nr. 21602. Nr. 6515 din 27.08.2015. Anunț privind vânzare 
pentru  bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.09.2015, orele 
11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu 
Eugenia Doina cu sediul în loc. Cuza Vodă, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de 
executare nr. 21602/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este - Construcție casă în supr. utilă de 63 mp și anexă cărămidă în supr. de 16 
mp, ambele situate în Comuna Cuza Vodă, Județul Călărași, valoare 137.267 lei. 
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori - Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de 
cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la 
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, 
șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii 
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin 
(2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
28.08.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul colectare venituri și executare silită persoane 
fizice. Dosar executare nr. 1664636. Nr. 5126 din 27.08.2015. Anunț privind 
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 11.09.2015, orele 
10.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Dumitrache 
Vasilica Minodora cu sediul în loc. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, cod fiscal, în dosar 
de executare nr. 1664636/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este - Imobil construcție 131 mp și teren 225 mp, carte funciară nr. 
23608, nr. cadastral 23608, situat în mun. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, cartier 
periferic - valoare 54.557 lei. Asupra bunului care  face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 
30/D/P/2009 /04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Serviciul de Combatere a 
Criminalității Organizate Călărași. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice 
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice 
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de 
pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la 
data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța competentă, în termen 
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile 
art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin (2) lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 28.08.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice 
cu strigare în data de 24.09.2015, ora 13.00, la sediul primăriei pentru 
vânzarea a două fânare metalice situate în Târgu Jiu, Cartier Drăgoieni.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 50.000 lei pentru fânarul în suprafață 
de 512 mp și 19.000 lei pentru fânarul în suprafață de 206 mp.
Documentaţia de ofertare se poate achiziţiona de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii 
Publice din cadrul Primăriei Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
Data limită de depunere a ofertelor este 24.09.2015, ora 10.00.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în fiecare zi de joi, la aceleaşi 
ore.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii şi Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, telefon 0253.205036, fax 
0253.211661.

publicitate
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator 
date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 20493221/2015. Nr. 
25182 din 26.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu 
de bunuri imobile. Anul 2015, luna august, ziua 26. În temeiul art. 162 alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15, luna 
septembrie, orele 10, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor 
vinde prin licitație publică (licitația a I-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Destin Construct SRL cu sediul fiscal în localitatea București, bd. 
Unirii, nr. 70 bl. J4, sc. 3, etaj 8, ap. 89, sector 3, cod de identificare fiscală 
20493221: - teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în loc. Fundulea, jud. 
Călărași, nr. cadastral 1668, carte funciară nr. 20210, tarlaua 10, parcela 60. 
Dobândit în baza act notarial nr. 2611 din data de 12.08.2008, emis de BNP Ivan 
Gabriela. Valoare evaluare a bunului imobil: 48.021 RON (exclusiv TVA). Cota de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141 alin. 
(2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: x; Sarcini: nu sunt. 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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la 
Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242/640846, orele: 
8.00 - 16.30. Data afișării: 26.08.2015.

Str. Inovatorilor nr. 38, sector 1. Prețul de 
pornire al licitației este de 900.000 EURO, 
exclusiv TVA. Dreptul litigios asupra imobi-
lului – teren situat în str. Aeroportului FN, 
sector 1. Prețul de pornire al licitatiei este de 
118.200 euro. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în contul 
nr.RO78BTRL04801202P27697XX deschis 
la Banca Transilvania, Agenția Chibrit până 
la data și ora stabilită pentru desfășurarea 
licitației, a garanției de 10% din prețul de 
pornire a licitației și de achiziționarea până 
la aceeași dată și oră a Caietului de sarcini  
care este în valoare de 1.000 RON, exclusiv 
TVA. Caietul de sarcini poate fi achitat în 
c o n t u l  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 va avea loc în data de 
14.09.2015, ora 15:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzești nr.71, 
et.2, cam.203, sector 1. Dacă imobilele nu se 
adjudecă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor avea loc săptămânal 
în fiecare zi de luni până la sfârșitul anului 
2015 ora 15.00, prețul de pornire râmânând 
același pentru fiecare imobil în parte. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon: 
0755.282.893, dl. Raicu Gabriel, email: 
dinu.urse@gmail.com.

1. Informaţii generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefaxși/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Comuna 

Barnova,  Judeţul Iasi, prin primar, cu sediul 
în sat Bîrnova, comuna Bîrnova, str. Nicolae 
Titulescu nr. 10, judeţul Iași, cod postal 
707035 ,  t e l e fon  0232 /294 .120 ,  fax 
0232/294.225, cod fiscal 4540690, e-mail: 
contact@primariabarnova.ro. Persoană 
contac: Dima Radu- Daniel, secretar UAT 
Bîrnova. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionare prin Licitatie– 
Negociere Directă, a unui teren extravilan 
cu suprafaţa de 1005 mp situat în satul 
Păun, Comuna Bîrnova, Judeţul Iași (în 
T57, nr. Parcelar 1P-3378/4, având nr. 
Cadastral 69059); 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentaţia 
va putea fi achiziţionată începând cu data 
publicării anunţului până în data de 
31.08.2015, zilnic între orele 11.30–12.30, 
marţi și joi și între orele 14.00–15.00. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul 
Ghiseu Unic, Relatii cu Publicul, Registra-
tura, cu sediul în sat Bîrnova, comuna 
Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr.10, judeţul 
I a ș i ,  c o d  p o s t a l  7 0 7 0 3 5 ,  t e l e f o n 
0232/294.120; 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la 

dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 50 
lei, contravaloarea acesteia se va plăti în 
numerar la casieria concedentului. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor este 
10.09.2015, ora 16.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: Termenul limită de depunere a ofer-
telor este data de 14.09.2015 ora 09.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele în plic închis se depun la Primăria 
Bîrnova, str. Nicolae Titulescu nr. 10, sat 
Bîrnova, comuna Bîrnova, judeţul Iași, cod 
poștal 707035. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta 
trebuie depusă în 2 exemplare din care 1 
original și o copie. Ofertele se depun în două 
plicuri închise și sigilate, apoi se introduc 
intr-un plic exterior, care se înregistrează în 
ordinea primirii lor. 5. Data și locul la care 
este programată începerea procedurii de 
Negociere Directă: 
Şedinţa publică esete nprogramată în data 
de 14.09.2015, ora 1000 la Sala de Consiliu a 
Primăriei Comunei Bîrnova din  str. Nicolae 
Titulescu nr. 10, sat Bîrnova, comuna 
Bîrnova. Plicurile sigilate se predau comisiei 
de evaluare, la termenul fixat pentru deschi-
derea lor. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Soluţionarea litigiilor apărute în 
legătură cu atribuirea, încheierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea contractului 
de concesiune, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările 
ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează 
autorităţii publice în termen de 30 de zile de 
la data comunicării actului contestat. Acţi-
unea în justiţie se introduce la secţia de 
contencios administrativ a Tribunalului 
Iași– Palatul de Justiţie din Iași, Str. Elena 
Doamnă,   nr.1A,  Iași ,  te l .  centrala 
0232/248000. Termenul pentru introducerea 
acţiunii este de 6 luni de la: a.) data primirii 
răspunsului la plângerea prealabilă sau, 
după caz, data comunicării refuzului, consi-
derat nejustificat, de soluţionare a cererii; b.) 
data expirării termenului legal de soluţio-
nare a cererii, dar nu mai târziu de un an de 
la data emiterii actului; c.) data încheierii 
procesului- verbal de finalizare a procedurii 
concilierii, în cazul contractelor administra-
tive. Pentru motive temeinice, în cazul 
actului administrativ unilateral, cererea 
poate fi introdusă și peste termenul de 6 
luni, dar nu mai târziu de un an de la data 
emiterii actului. Împotriva hotărârii tribuna-
lului, se poate declara recurs la secţia de 
contencios administrativ a curţii de apel, 
conform prevederilor legale. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către R.A. 
Monitorul OficiaL S.A., în vederea publicării 
este 27.08.2015.

PIERDERI
Ovidiu Petrescu declar pierderea chitanție-
rului seria PGD de la nr. 0080251 la nr. 
0080300 aparținând S.C. Parmafood Group 
Distribution ștampilat și completat.

ANUNȚURI




