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OFERTE SERVICIU
l Fabrica incaltaminte,banda 
noua angajeaza cusatoare,pre-
gatitoare, croitor si maistru,-
zona  metrou  Crangas i . 
Telefon:0728847845.

l Fruteria caută o persoană 
care să ne ajute la ambalarea, 
sortarea şi manevrarea lăzilor 
cu fructe. Depozitul este în 
zona Militari. Rugăm seriozi-
tate! Program part-time de 
duminică până joi. Contact: 
0721.739.262. 

l S.C. Okt Transport anga-
jează şofer categoria C pentru 
transport  marfă extern, 
vorbitor de limba engleză sau 
germană, experienţă minim 7 
ani. CV se trimit pe email: 
info@okttrans.nl

l  Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă 
"Petrache Poenaru" din Bucu-
reşti, strada Bacău, nr.1, Sector 
5,  selectează în data de 
01.09.2016, ora 14.00, prin 
intermediul SEAP, lucrări de 
refacere terasă pentru o supra-
faţă de aproximativ 4.600mp, 
Cod CPV 45453000-7, lucrări 
de reparaţii generale şi de reno-
vare.

Firma distributie produse 
alimentare, zona Metro 
Voluntar i ,  angajeaza 
o p e r a t o r  c a l c u l a t o r.
Program L-V,08-17.CV la 
mail:angajari@senic.ro

l ICME ECAB SA –CABLEL 
–fabrica de cabluri electrice 
angajează STIVUITORIST –
pentru stivuitor de 5-7 tone –
(autorizat ISCIR). Se oferă 
condiţii foarte bune de salari-
zare, plata orelor suplimentare, 
prime lunare, prime cu ocazia 
sarbătorilor şi tichete de masă. 
Candidaţii interesaţi sunt invi-
taţi zilnic între orele 09:00-
13:00 la sediul companiei din 
Str.Drumul Intre Tarlale, nr.42, 
Sector -3. Relaţii la telefoanele:  
0 2 1 . 2 0 9 . 0 3 . 0 9  s a u 
021.209.01.13.

l Primăria Municipiului 
Dorohoi organizează concurs în 
data de 22.09.2016, orele 10,00 
proba practică  şi în data de 
27.09.2016,  pentru a  ocupa  
1(una)  funcție contractuală de 
execuție de: -muncitor necali-
ficat –Direcția Administrația 
Piețelor şi a Oborului Dorohoi; 
Condiţiile generale, conform 
art. 3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Condiţii speci-
f i c e  d e  o c u p a r e  a 
posturilor:-studii  generale; 

Dosarele de înscriere se pot 
depune la Compartimentul 
resurse umane,  în termen de 
10 de zile  lucrătoare de la data 
publicării anunţului,. Pentru 
relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la Compartimentul  
resurse umane, din cadrul 
Pr imăr ie i  Munic ip iu lu i 
D o r o h o i  s a u  l a  t e l . 
0231/610133, interior 114.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str.Dr.Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale temporar 
vacante, durată determinată- 
Compartiment Transport Auto, 
conform H.G.286 /2011 . 
Numele funcţiei: -1 (un) post 
şofer autosanitară III. -Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Permis 
de conducere pentru şofer 
profesionist valabil pentru 
autovehicule din categoriile B 
şi C; -nu necesită vechime în 
funcţie;  -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Testare 
ps iho log ică  în  data  de 
15.09.2016, ora 10.00; -Proba 
scrisă în data de 19.09.2016, 
ora 10.00; -Proba practică în 
data de 22.09.2016, ora 10.00; 
-Termenul de depunere al dosa-
relor: 07.09.2016.-Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Institu-
tului Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr. Matei Balş”. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof.Dr. Matei 
Balş”, persoană de contact: ref.
Stroe  Mihaela ,  te lefon: 
021.20.10.980 -interior 3055, 
e-mail: anca.stroe@mateibals.
ro

l Clubul Sportiv Universitar 
Neptun Constanța, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.
Mircea cel Bătrân, nr.104, 
judeţul Constanţa, organizează 
în conformitate cu prevederile 
H.G.286/2011 modificată şi 
c o m p l e t a t ă  p r i n  H . G . 
1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
de  execuţ ie  vacante  de 
„antrenor I”. Concursul se va 
desfăşura la sediul Clubului 
Sportiv Universitar Neptun 
Constanţa, str.Mircea cel 
Bătrân, nr.104. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Sediul 
Central al Universității Mari-
time din Constanța, str.Mircea 
cel Bătrân, nr.104, Secretariat 
-Rectorat, între orele 08.30-
16.00. Concursul va consta în 
trei etape succesive, după cum 
urmează: -Selecţia dosarelor de 
înscriere în data de 15.09.2016; 
-Proba scrisă în data de 
22.09.2016, ora 10.00; -Interviul 
în data de 27.09.2016, ora 
10.00. Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele 

prevăzute la art.3 din Anexa la 
H.G. nr.286/2011. Condiţiile 
specifice de participare la 
concurs: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în educaţie fizică şi sport 
- spec ia l i zarea  handbal , 
vechime în specialitatea studi-
ilor (profesor/antrenor handbal 
minim 10 ani). Dosarul de 
înscriere la concurs întocmit în 
conformitate cu dispoziţiile 
art.6 din Anexa la H.G. 
nr.286/2011. Relații privind 
concursul: tel. 0733.982.652 sau 
0241.664.740, Sediul Central al 
Universității Maritime din 
Constanța, str.Mircea cel 
Bătrân, nr.104, Constanța.

l Institutul Național de Boli 
Infecțioase „Prof. Dr. Matei 
Balş”, cu sediul în localitatea 
Bucureşti, str. Dr. Calistrat 
Grozovici, nr.1, organizează 
concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale 
vacante, durată nedeterminată, 
conform H.G.286 /2011 . 
Numele funcţiei: -1 (un) post 
economist debutant (S)- Servi-
ciul Aprovizionare şi Transport. 
Numele funcţiei: -1 (un) post 
brancardier (G)- Comparti-
ment Primiri Urgenţe de Speci-
alitate. -Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii, pentru funcţia de 
economist  debutant (S) : 
-diplomă de licenţă; -nu nece-
sită vechime în funcţie;-concurs 
pentru ocuparea postului. 
-Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii, 
pentru funcţia de brancardier 
(G): -şcoală generală; -nu nece-
sită vechime în funcţie; 
-concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Testare psiho-
logică în data de 22.09.2016, 
ora 10.00; -Proba scrisă în data 
de 26.09.2016, ora 10.00; -Proba 
practică în data de 29.09.2016, 
ora 10.00; -Termenul de depu-
nere al dosarelor: 14.09.2016. 
-Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 

III-a, la sediul Institutului 
Național de Boli Infecțioase 
„Prof.Dr. Matei Balş”. Relaţii 
suplimentare la sediul: Insti-
tutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr. Matei Balş”, 
persoană de contact: ref.Stroe 
Mihaela, telefon: 021.20.10.980 
-interior 3055, e-mail: anca.
stroe@mateibals.ro

l Primăria oraşului Petrila 
anunţă organizarea şi desfăşu-
rarea concursului/examenului 
pentru ocuparea unor posturi 
contractuale de execuţie 
vacante şi anume: -1 (una) 
funcţie  de muncitor calificat, 
treapta I -electrician din cadrul 
Compartimentului Energetic; 
-1(una) funcţie de muncitor 
calificat, treapta III -electrician 
din cadrul Compartimentului 
Energetic. Concursul va fi 
organizat în data de 20.09 2016 
proba scrisă şi 22.09. 2016 
interviul. Cele două probe se 
vor desfăşura începând cu ora 
10.00 la sediul Primăriei 
oraşului Petrila. Dosarul de 
concurs va conţine următoarele 
documente: -cerere de partici-
pare la concurs; -copia actului 
de identitate; -copii ale docu-
mentelor care să ateste nivelul 
studiilor; -copia carnetului de 
muncă sau adeverinţa care să 
ateste vechimea în muncă; 
-cazierul judiciar sau declaraţie 
pe propria răspundere că nu 
are antecedente penale (cazi-
erul judiciar va fi depus până 
cel târziu la data desfăşurari 
primei probe a concursului); 
-adeverinţa medicală care să 
ateste starea de sănătate;
-curriculum vitae. Copiile 
documentelor depuse la dosar 
vor fi însoţite de documentele 
originale pentru certificarea 
acestora. Dosarele de concurs 
se vor depune la Comparti-
mentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei oraşului 
Petri la până în data de 
13.09.2016, ora 15. Relaţii 
supl imentare  la  te lefon 
0254.550.977 sau 0254.550.760. 
Condiţii generale de partici-
pare la concurs: -cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European 
şi domiciliul în România; 
-cunoaşte limba română, scris 

şi vorbit; -vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; 
-să aibă capacitatea deplină de 
exerciţiu; -să aibă o stare de 
sănătate corespunzatoare func-
ţiei atestată pe baza adeverinţei 
medicale, eliberată de medicul 
de familie; -îndeplineşte condi-
ţiile de studii pentru ocuparea 
postului; -nu a fost condam-
nată definitiv pt. săvâârşirea 
unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de falsori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârşite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situ-
aţiei în care a intervenit 
reabilitarea; Condiţii specifice 
de participare la concurs: 
pentru muncitor calificat I 
-electrician. -studii generale, 
şcoala profesională, liceu de 
profil sau curs de calificare în 
meser ia  de  e l ec t r i c ian ; 
-vechime minima 9 (noua) ani; 
-aviz psihologic; -atestat ANRE 
pentru instalaţii şi reţele elec-
trice. pentru muncitor calificat 
III -electrician. -studii generale, 
şcoala profesională, liceu de 
profil sau curs de calificare în 
meser ia  de  e l ec t r i c ian ; 
-vechime minimă 3 (trei) ani; 
-aviz psihologic; -atestat ANRE 
pentru instalaţii şi reţele elec-
trice. Bibliografia pentru 
examen: 1.Legea nr. 230/2006 a 
serviciului de iluminat public; 
2.Legea nr. 123/2012, legea 
energiei si a gazelor naturale.

CITAȚII  
l Se citează Roşu Elena, 
p â r â t ă  î n  d o s a r u l 
nr.1785/207/2016 să se prezinte 
la Judecătoria Caracal, pe data 
de 19.09.2016, ora 8.30, 
complet C1 civil.

l Subsemnata Anton Stanica 
este citata in dosarul civil 
nr.25409/280/2014 cu termen in 
data de 15.09.2016 avand ca 
obiect:"declararea judecato-
reasca a mortii" la judecatoria 
Costesti la ora 12.00. In contra-
dictoriu cu Anton Ilie.

l Tribunalul Maramures, 
Sectia a II-a Civila de Conten-

cios Administrativ si Fiscal 
citează pe numitul Zdelarek 
Miroslav, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Zagreb, str. Ulja-
nicki Put, nr. 20, Croaţia, la 
această instanţă, sala 76 comer-
cial, complet specializat fali-
mente nr. 4, pentru ziua de 7 
Septembrie 2016, ora 08,30, în 
calitate de pârât în dosar 
6139/100/2013/a1, având ca 
obiect angajarea răspunderii 
conform art. 138 din Legea nr. 
85/2006.

l Numiţii Pătrăşcuţă Dumitru 
şi Pătrăşcuţă Cristina, ambii cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Stăneşti, sat Stăneşti, 
str. Mare, nr.2, judeţul Giurgiu 
sunt chemaţi în termen de 10 
zile de la publicarea anunţului 
la Judecătoria Giurgiu pentru a 
l i  se înmâna cererea de 
chemare în judecată şi a înscri-
surilor depuse de reclamanta 
I.I. Lazăr Petrişor în dosarul nr. 
59/214/2016.

l Se citează Coconu Nicuşor, 
Zalum (Coconu) Anişoara şi 
Sârbu Alexandru Valentin la 
Tribunalul Teleorman, str. 
Independenţei, nr. 11, Alexan-
dria, la data de 16.09.2016 în 
dosarul nr. 845/292/2009 având 
ca obiect succesiune recurs 
(repunere pe rol) reclamantă 
fiind Ţiparu Mariana.

l Godja Ioan, Godja Victoria, 
Godja Pavel Gabriel şi Godja 
Emanuel, având calitatea de 
p â r â ţ i  î n  d o s a r u l  n r. 
12549/197/2013 al Judecătoriei 
Braşov, având ca obiect 
„Pretenţii”, cu reclamanţii în 
cauză Zsold Hermine Rosine, 
Tart ler  Heinrich,  Zsold 
Alexander Alfred şi Balaşiu 
Dan Michael, sunt citați pentru 
a se prezenta la termenul din 
30.09.2016, la Judecătoria 
Braşov, complet C26, ora 9.00.

DIVERSE  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea in procedura 
generala a debitoarei SC 
Events Emy Music Art SRL, 
Ploiesti, Str. Casin Nr. 11, Bl. 
16c, Sc. A, Ap. 2, Judetul 
Prahova,  J29/1300/2015; CUI 
34992361, prin hotararea 
pronuntata la 29.08.2016, dosar 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Costești anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Alex 
Nico Andra SRL - Costești după cum urmează: Denumire, Valoare 
[lei, fără TVA]; Spațiu Comercial, suprafață utilă 29,45 mp, situat 
în orașul Costești, bl. Z1, parter, fără teren, 58 664 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria 
Costești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 
fiscală republicat, până în ziua de 27.09.2016. Licitația va avea loc 
în data de 28.09.2016, ora 11.00, la SC Alex Nico Andra SRL. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la SFO Costești, 
0248.672.768.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Costești anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Mobi - 
Confort SRL – Bradu, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, 
fără TVA]; Teren intravilan arabil, în suprafață de 8606 mp, situat 
în localitatea Costești, sat Stârci, 34 250 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 
fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costesti, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 
republicat, până în ziua de 28.09.2016. Licitația va avea loc în 
data de 29.09.2016, ora 11.00, la SC Mobi Confort SRL, punct de 
lucru Costesti. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la SFO 
Costești, 0248.672.768.
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4745/105/2016 al Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere 
creante 13.10.2016; tabel preli-
minar 02.11.2016; tabel defi-
nitiv 25.11.2016; data Adunarii 
creditorilor 07.11.2016, ora 
09.00,  str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru: confirmarea adminis-
tratorului judiciar, aprobarea 
raport intocmit conf. art. 97 si 
incidenta art. 169 din lg.85/14. 
Relatii 0725093254.

l Anunt public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu Primăria 
Comunei  Plopu,  anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul Sistematizare Inter-
secţie Sat Plopu (Amenajare 
Zonă Intersecţie Drum Ds 675 
Cu Dj 102 E, Sat Plopu, Com.
Plopu, Judeţul Prahova), 
propus a fi  amplasat în 
Comuna Plopu, Sat  Plopu, 
Jud. Prahova. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului. APM Prahova din 
mun.Ploiesti, str. Gh.Gr. Canta-
cuzino, nr.306, jud.Prahova şi 
la sediul Primariei Comunei 
Plopu, in zilele de 30 August- 
03 Septembrie 2016, între orele 
8-16. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autori-
tăţ i i  competente pentru 
protecţia mediului APM 
Prahova, din mun.Ploiesti, str. 
Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306, 
jud.Prahova

SELECȚIE OFERTE  
l Anunţ de Participare(1): 
Programul Naţional– Fondul 
pentru Azil, Migrație şi Inte-
grare, Ref:  FAMI/16.01. 
Inspectoratul General pentru 

Imigrări desfăşoară o proce-
dură de evaluare şi selecţie a 
proiectelor de grant, vizând 
implementarea următoarelor 
acţiuni din cadrul Programului 
Național– Fondul pentru Azil, 
Migrație şi Integrare: 1. Cerce-
tare, documentare şi informare 
în domeniul migraţiei; 2. 
Crearea unei imagini pozitive 
în randul opiniei publice din 
România privind fenomenul 
imigraţiei şi al integrării cetăţe-
nilor statelor terţe prin activi-
tăţi de informare şi campanii 
de conştientizare; 3. Dezvol-
tarea unei curricule de învăţare 
a limbii române, acomodare 
culturală a resortisanţilor şi a 
beneficiarilor unei forme de 
protecţie în România;4. Creş-
terea capacităţii actorilor rele-
vanţi în susţinerea procesului 
de integrare socială a cetăţe-
nilor ţărilor terţe. Data limită 
pentru depunerea propunerilor 
este: 30.09.2016 ora 09:00. Peri-
oada de selecţie şi evaluare a 
proiectelor este 30.09.2016– 
18.11.2016. Instrucţiunile 
pentru solicitanţi în forma 
completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul 
General pentru Imigrări, str. Lt. 
col. Constantin Marinescu nr. 
15A, sector 5, Bucureşti şi pe 
pagina de Internet  www.igi.
mai.gov.ro. Pentru informaţii 
detaliate şi clarificări puteți să 
n e  c o n t a c t a ţ i  l a  t e l . 
+4021.410.75,13, int. 19067 sau 
e-mail: sip.igi@mai.gov.ro /
oana.miloiu@mai.gov.ro. 
Procedura de evaluare şi 
selecție a proiectelor de grant se 
desfăşoară pe baza prevederilor 
Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 
2015 privind evaluarea şi 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie şi inte-

grare pentru perioada 2014-
2020. (1)Anunţ publicat în 
Monitorul Oficial al României 
nr. 164 din 29.08.2016, Partea a 
VI-a.

LICITAȚII  
l Anunţul privind organizarea 
licitaţiei principale de vânzare 
de masă lemnoasă pe picior. 
Organizatorul  l ic i taţ ie i : 
Primăria Comunei Poiana 
Stampei, comuna Poiana 
Stampei, nr. 228, județul 
Suceava, tel./fax 0230575177, 
e-mail poiana_stampei@yahoo.
com; Data şi ora desfăşurării 
licitaţiei: 14.09.2016, ora 1000; 
Locul desfăşurării licitaţiei: 
Sediul  primăriei  Poiana 
Stampei, comuna Poiana 
Stampei, județul Suceava; 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare;  Licitaţia este orga-
nizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 924/2015; Data şi ora 
organizări i  preselecţ ie i : 
09.09.2016 ora 0900; Data şi 
ora-limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie: 09.09.2016 ora 1300; Lista 
partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de l icitare pentru 
fiecare partidă sunt afişate la 
sediul organizatorului şi pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro.  
Volumul  to ta l  de  masă 
lemnoasă pe picior oferit la 
licitaţie 4.741 m3, din care pe 
natură de produse: -  644 mc 
accidentale I; - 1.083 mc acci-
dentale II;- 3.014 mc secunda-
re-rărituri. şi, respectiv, pe 
specii şi grupe de specii: - răşi-

noase: 4.650 mc; - fag: 21 mc; - 
diverse tari: 7 mc; - diverse moi: 
63 mc. Masa lemnoasă pe 
picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat .
Pentru masa lemnoasă pe 
picior rămasă neadjudecată 
după încheierea licitaţiei se va 
organiza o noua licitație în 
condițiile prevăzute de HG 
924/2015. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul 
Primăriei com. Poiana Stampei 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e : 
01.09.2016. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei 
şi reprezentantului Ocolului 
Silvic Dorna : th. Florea Mihai 
Trifon, telefon 0756/752.317. 
Organizator, Primăria comunei 
Poiana Stampei,  judetul 
Suceava.

l Organizatorul licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str.Mihăiţă 
Filipescu, nr.3, jud. Teleorman, 
tel.0247/312.333, 
fax:0247/315.790, e-mail: 
office@alexandria.rosilva.ro. 
Data şi ora desfăşurării licita-
ţiei: 12.09.2016, ora 10.00. Locul 
desfăşurării licitaţiei: sediul 
Direcţiei Silvice Teleorman, 
Alexandria, str.Mihăiţă Fili-
pescu, nr.3, jud.Teleorman. 
Tipul licitaţiei: licitatie publică 
cu strigare. Licitaţia este organi-
zată şi se va desfăşura conform 
prevederilor Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Data şi ora organizării 
preselecţiei: 07.09.2016, ora 
10.00. Data şi ora limită până la 
care se poate depune documen-
taţia pentru preselecţie şi 
înscriere la licitaţie: 06.09.2016, 
ora 12.00. Lista partizilor care se 
licitează, preţul de pornire al 
licitaţiei şi pasul de licitare 
pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului 
şi pe stie-ul: www.rosilva.ro. 
Volumul  tota l  de  masă 

lemnoasă pe picior oferit la lici-
taţie este 5148mc, din care pe 
natură de produse: -Produse 
principale: 5148mc; -Produse 
secundare: 0mc; -Produse de 
igienă: 0mc; -Produse acciden-
tale: 0mc. Şi, respectiv, pe specii 
şi grupe de specii: -Răşinoase: 
0mc; -Fag: 0mc; -Stejari: 
1059mc; -Diverse tari: 1648mc; 
-Diverse moi: 2441mc. Masa 
lemnoasă pe picior oferită spre 
vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică 
certificat. Partizile neadjudecate 
se vor oferi la o altă licitaţie. 
Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizato-
rului licitaţiei, începând cu data 
de 31.08.2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea licitaţiei: Documentele 
prevăzute la art.21, alin.(3) din 
Regulament se pot depune la 
registratura organizatorului 
licitaţiei sau se pot trimite prin 
fax, poştă sau prin poştă electro-
nică în format PDF. Neînche-
i e r e a  c o n t r a c t u l u i  d e 
vânzare-cumpărare a masei 
lemnoase adjudecate  în 
termenul stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic adjude-
catar, atrage anularea adjude-
cării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei 
de contractare aferente. Rezili-
erea contractului de vânza-
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpa exclusivă a 
operatorului economic adjude-
catar atrage pierderea garanţiei 
de bună execuţie aferentă sau 
contravaloarea masei lemnoase 
achitate şi nerecoltate, după caz, 
precum şi a dreptului de partici-
pare la licitaţie pentru partizile 
care au făcut obiectul contrac-
tului reziliat. Pentru informaţii 
şi date suplimentare vă puteţi 
adresa organizatorului licitaţiei: 
Direcţia Silvică Teleorman, 
persoană de contact ing.Cristian 
Vijiala, tel.0247/312.894, 
0730.652.122.

l Anunţ privind organizarea 
licitaţiei de vânzare masă 
lemnoasă fasonată, producţia 

anului 2016. Organizatorul 
licitaţiei: Primăria comunei 
Remetea, cu sediul în comuna 
Remetrea, P-ta Cseres Tibor nr. 
10, judeţul Harghita, CIF: 
4367655, tel/fax 0266-352-101, 
e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării lici-
taţiei: 14.09.2016, orele 09:00. 
Locul desfăşurării licitaţiei: 
sediul Primăriei comunei 
Remetea, comuna Remetea, 
judeţul Harghita. Tipul licita-
ţiei: licitaţie cu strigare. Lici-
taţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fordul 
forestier proprietate publică, 
aprobat prin Hotărârea guver-
nului nr. 924/2015. Data şi ora 
preselecţiei: 08.09.2016, ora 
16:00. Data şi ora limită până 
la care poate fi depusă docu-
mentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie este 
08.09.2016, ora 15:00. Lista 
partizilor care se licitează, 
preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare partidă sunt 
afişate la sediul organizatorului 
şi pe site-ul www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de 
masă lemnoasă fasonată, oferit 
la licitaţie este de 198 mc, 
volum brut, din care: 1. Pe 
natură de produse: - act de 
punere în valoare nr. 1005477-
HR-18771067  Remetea – UP 
VII APV 1510 – Total – 492 
mc. Pe specii: - act de depunere 
în valoare nr. 1005477-HR-
18771067  Remetea UP VII 
APV 1510 – Total – 492 mc. 
Molid (Rasinoase) – 198 mc. 
Preţul de pornire a licitaţiei este 
de 340 lei/mc fără TVA, 
conform HCL nr. 10 din Ianu-
arie 2016. După strigare şi în 
continuare după fiecare even-
tual strigare (dacă este cazul) 
pasul de majorare a preţului 
este de 5 RON. Masa lemnoasa 
fasonata oferită spre vânzare 
provine din fodul forestier 
proprietate publică a comunei 
Remetea. Caietul de sarcini 
poate fi solicitat de la sediul 
organizatorului, începând cu 
data de 08.09.2016. Pentru 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SC Metal Construct Trading 
SRL (licitația a IV - a). Anul 2016, luna 09, ziua 14, ora 13.00. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 14, luna 09, anul 2016, ora 13.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri 
imobile, proprietatea debitorului S.C Metal Construct Trading SRL, cu domiciliul fiscal in oraș Bolintin 
Vale, Str. Republicii, Nr. 113, Județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 18991283: Denumire bunuri 
imobile, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, (Lei), (exclusiv TVA); Teren 
intravilan: suprafață de 1250 mp; nr. cadastral 735; situat în oraș Bolintin Vale, Str. Sabar, Județul 
Giurgiu, 38.600 lei; Teren intravilan: suprafață de 1350 mp; nr. cadastral 736; situat în oraș Bolintin 
Vale, Str. Sabar, Județul Giurgiu, 41.600 lei; Teren intravilan: suprafață de 1150 mp; nr. cadastral 737; 
situat în oraș Bolintin Vale, Str. Sabar, Județul Giurgiu, 35.500 lei; Total: 115.700 lei. Bunurile imobile 
nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației 
(inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 
beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxa participare licitație 
10%”; 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; pentru persoanele străine, copie după actul 
de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale, că nu are obligații fiscale restante (bugetul 
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate și respectiv, la bugetul local) conform art. 250, alin. (4), 
lit. I) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; declarație pe propria răspundere cu 
privire la faptul că nu participă la licitație în numele debitorului executat silit, pentru respectare 
prevederilor art. 250, alin. (9). Cererea de înscriere, însoțită de documentația mai sus menționată se 
depune în timpul programului de lucru numai la Registratura Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, 
situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, Str. Republicii, bloc B5, parter, ofertanții 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 - 261 din Legea nr. 
207/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr. 207/2015, 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 0246.270.520, persoană de contact: Ilie Iacob.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-media. Nr. 
444/30.08.2016. Comunicat de presă. Urmare a programului de modernizare a Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală, cu privire la consolidarea parteneriatului contribuabil - instituție publică, vă 
informăm că, începând cu data de 29.08.2016, la nivel de Direcție Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiesti - Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică sunt funcționale un număr de 45 
P.O.S., după cum urmează: Nr. crt., Denumire locație, Nr P.O.S. - uri locație; 1.Trezoreria Municipiul 
Giurgiu, Șos. București, Nr. 12, Giurgiu, 3 buc.; 2. Trezoreria Bolintin Vale, Str. Republicii, Bl. B6, 
Parter, Bolintin Vale, 1 buc.; 3. Trezoreria Mihăilești, Str. Avicola, Nr. 19, Mihăilești, 1 buc.; 4. 
Trezoreria Alexandria, str. Dunării, nr. 188, Alexandria, 3 buc.; 5. TrezoreriaTurnu Măgurele str, Gen. 
David Praporgescu Bl. G6, Parter Turnu Măgurele,1 buc.; 6. Trezoreria Roșiorii de Vede, Str. Carpați, 
Nr. 5, Roșiorii de Vede,1 buc.; 7. Trezorerie Videle, str. Șoseaua Giurgiului, nr. 13, Videle, 1 buc.; 8. 
Trezoreria Zimnicea, str. Giurgiului, nr. 1, loc. Zimnicea, 1 buc.; 9. Trezoreria Călărași, str. Eroilor, nr. 6 
– 8, Călărași, 1 buc.; 10. Trezoreria Oltenița, Bd. Republicii, Tronson 1, Parter, Oltenița, 1 buc.; 11. 
Trezoreria Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, Lehliu, 1 buc.; 12. Trezorerie Budești, Calea București, nr. 
36, Budești, 1 buc.; 13. Trezoreria Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, Ploiești, 3 buc.; 14. Trezoreria 
Câmpina, Bd. Carol I, nr. 31, Câmpina, 1 buc.; 15. Trezoreria Vălenii de Munte, str. Popa Șapcă, nr. 7, 
Vălenii de Munte, 1 buc.; 16. Trezoreria Mizil, str. Blajului, nr. 8, Mizil, 1 buc.; 17. Trezoreria Boldești 
Scăieni, str. Democrației, nr. 60 – 62, Ploiești, 1 buc.; 18. Trezoreria Slănic, str. 23 August, nr. 13, 
Slănic, 1 buc.; 19. Trezoreria Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, Bușteni, 1 buc.; 20. Trezoreria Pitești, 
Bd. Republicii, nr. 118, Pitești, 4 buc.; 21. Trezoreria Câmpulung, Str. Negru Vodă, nr. 84, Câmpulung, 
1 buc.; 22. Trezoreria Curtea de Argeș, Str. Nevers, nr. 1, Curtea de Arges, 1 buc.; 23. Trezoreria 
Mioveni, Bulevardul Dacia, Bl. V2B, sc. D, Mioveni, 1 buc.; 24. Trezoreria Costești, Str. Victoriei, nr. 47, 
Costești, 1 buc.; 25. Trezoreria Topoloveni, Calea București, nr. 107A, Topoloveni, 1 buc.; 26. 
Trezoreria Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, Târgoviște, 3 buc.; 27. Trezoreria Găești Cuza Vodă, 
bl. 30, parter, Găești, 1 buc.; 28. Trezoreria Moreni, Cpt Pantea Ion, nr. 6, Moreni, 1 buc.; 29. 
Trezoreria Puciosa, Republicii, nr. 118, Pucioasa, 1 buc.; 30. Trezoreria Titu, Gării, nr. 79, Titu, 1 buc.; 
31. Trezoreria Slobozia, str. M. Basarab, nr. 14, Slobozia, 1 buc.; 32. Punct încasare Slobozia, șoseaua 
Brăilei, nr. 14,  Slobozia, 1 buc.; 33. Trezoreria Fetești, str.Ceahlău, ansamblul.44 Fetești, 1 buc.; 34. 
Trezorerie Urziceni, str. Revoluției, nr. 11 A, Urziceni, 1 buc. Total: 45 bucăți.
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participarea la licitaţie, solici-
tantul trebuie să depună, până 
la data de 08.09.2016, ora 15:00, 
o cerere de înscriere la licitaţie, 
la care trebuie să anexeze docu-
mentele prevăzute la art. 54, 
alin. 3 din HG 924/2015. Pentru 
informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei: Comuna Remetea, tel. 
0266-352.101.

PIERDERI  
l Aroma Creme & Vending 
SRL, sediu: Bucuresti, bd.
Nicolae  Grigorescu, nr. 39, bl. 
B5, sc. A, et.  9, ap. 46, 

J40/6764/2014, CUI: 33250240, 
declara pierdut si nul Certificat 
Costatator sediu social.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire locuinta anexa 
la Contractul de construire 
511/2/1980, pe numele Mari-
nescu Elena. Il declar nul.

l Pierdut Contract construire 
nr. 221/2/1982 si Proces verbal 
predare primire lcuinta din 
07.06.1982, pe numele Francu 
Marcel si Francu  Mariana. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract vanzare 

cumparare cu plata in rate, SC 
Centru Istoric SA, Chirita 
Constanta. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire anexa la 
Contract  construire  nr. 
506/1/1979, pe numele Paras-
chiv Valentin. Il declar nul. 

l Pierdut Proces verbal predare 
primire locuinta din 17.11.1978, 
pe numele Pavel Ion si Pavel 
Maria. Il declar nul.

l Pierdut Chitanta achitare 
apartament, pe numele MIhai-
lescu Mihail si Mihailescu 

Petruta. O declar nula. 

l Pierdut Contract construire 
nr. 1177/8/1978 si Proces verbal 
din 8.01.1980, pe numele Barga-
oanu Mioara. Declarat nul. 

l Pierdut Atestat seria SB, 
nr.008909, număr de înregis-
trare 35569POP, eliberat la data 
de 14.08.2013 de către IPJ 
Sibiu, pe numele Dondos 
Eugen. Se declară nul.

l Pierdut certificate înregis-
trare, seria B, nr. 1876412, 
eliberat de O.R.C. Mehedinți la 
data de 17.08.2009 pe numele: 

Ștef lea A. Aurel– P.F.A. Se 
declară nul.

l Pierdut cartelă tahograf nr. 
000 000 0007GE600, eliberat de 
A.R.R. Tulcea în anul 2016 pe 
numele: Nădrag Alexandru– 
George. Se declară nul.

l Declar pierdut Certificatul 
constatator nr. 213380 din 
06.05.2008 emis de O.N.R.C. 
Bucureşti pentru P.F.A. Cangea 
Ana, cu sediul profesional în 
Bucureşti, Sector 6, Aleea 
Callatis nr. 10, bl. D8, sc.1, et. 2, 
ap.5, C.U.I. 23270836, nr. în 

R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
F40/2284/2006. Îl declar nul.

l S.C. Complex Universal 
Modern S.R.L., C.U.I. RO 
29208841, Bucureşti, declară nulă 
ştampila rotundă de 25 mm.

l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţie R.A.P.P.S. SAIFI pe 
numele Năstase Romel.

l Pierdut facturi cu seria OBI 
de la nr.00449 la 00550 şi 
chitanţe seria OBI de la 390 la 
400, ştampilă pe numele ObiIn-
vest. Se declară nule.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Costești anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: SC 
Agrocom Exclusiv Business SRL - Popești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei fără TVA]; Instalație adăpare capre, 
Instalație hrănire capre, Instalație pasteurizare, Transformator 
rețea, Moară uruială (nefuntională), 184 417 lei; Clădire de 
birouri (P) în suprafață de 60 mp, fără teren, 76 100 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria 
Costești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de procedură 
fiscală republicat, până în ziua de 26.09.2016. Licitația va avea loc 
în data de 27.09.2016, ora 11.00, la SC Agrocom Exclusiv 
Business SRL. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la SFO 
Costești, 0248.672.768.

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor acti-  
ve aparținând  SC Ecuaro Pato Grup SRL - Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Autoutilitară marca 
Peugeot, nr. Id. VF3GC96283733, an fabricație 2007, AG-74-
GBS, 7.875 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 13.09.2016, 
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 14.09.2016, ora 11.00, 
la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, telefon: 0248.211.511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Costești anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de 
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând: 
Consumcoop Stolnici Societate Cooperativă – Stolnici, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Spațiu comercial 
(magazin sătesc) în suprafață de 252 mp, situat în com. Barla, 
Jud. Argeș, fără teren, 90 995 lei. Prețurile menționate reprezintă 
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, do-  
vada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de por-  
nire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de procedură fiscală 
republicat, până în ziua de 23.09.2016, ora 14.00. Licitația va 
avea loc în data de 26.09.2016, ora 11.00, la Consumcoop 
Stolnici, punct de lucru Barla. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la SFO Costești, 0248.672.768.


