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OFERTE SERVICIU
l Angajăm lăcătuş mecanic în dome-
niul amenajărilor interioare. Experi-
enţă min.3 ani în domeniu. Munca 
necesită pricepere şi răbdare. Rugăm 
seriozitate. Tel:_031.425.74.94.

l Primăria Plătăreşti, județ Călăraşi, 
scoate la concurs un post de operator 
ROL şi un post de agent agricol. 
Relații la secretariatul primăriei.

l Primăria Plătăreşti, județ Călăraşi, 
scoate la concurs în data de 28 martie 
2016, postul de electromecanic. Relații 
la secretariatul primăriei.

l Comuna Valiug, cu sediul în locali-
tatea Valiug, str.-, nr.56, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs 
conform Legii nr.188/1999 pentru 
ocuparea functiei vacante, de: -consi-
lier cls.I. Grad debutant în cadrul 
Compartimentului Contabilitate, 
Impozite şi Taxe -1 post. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 04.04.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.04.2016, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii universi-
tare în specialitatea ştiinţe economice 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 

sau echivalentă; -cunoştinţe operare 
PC; -nu a desfăşurat activităţi de 
poliţie politică. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Valiug. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Valiug, persoană de contact: 
D r a g o m i r  D i a n a ,  t e l e f o n : 
0255.235.601, fax: 0255.235.601, 
E-mail: prim_valiug@yahoo.com.

l Primăria Comunei Sălcuța organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante de Inspector, clasa I, 
gradul profesional Debutant, Compar-
timentul-Registrul agricol, fond 
funciar şi cadastru din cadrul apara-
tului de specialitate al primarului 
comunei Sălcuța, județul Dolj. Candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs: -Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
-Cunoştinţe de operarepe calculator. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Sălcuța, localitatea 
Sălcuța, str.Alexandru Ioan Cuza, 

nr.122, județul Dolj, conform calenda-
rului următor: Proba scrisă: -data de 
11.04.2016, ora 10.00; Proba de 
interviu: -data de 14.04.2016, ora 
10.00. Detalii privind condițiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
afişate la sediul şi pe site-ul instituției. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49, alin.(1) 
din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 
şi se vor depune în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III- 
a. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei comunei Sălcuța şi la 
telefonul 0251/363.006.

l Primăria Comunei Sălcuța organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante de Inspector, clasa I, 
gradul profesional Debutant, Compar-
timentul-Achiziții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului 
comunei Sălcuța, județul Dolj. Candi-
dații trebuie să îndeplinească condițiile 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs: Studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 

Cunoştinţe de operare pe calculator. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Sălcuța, localitatea 
Sălcuța, str.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.122, județul Dolj, conform calenda-
rului următor: Proba scrisă: - data de 
12.04.2016, ora 10.00; Proba de 
interviu: - data de 15.04.2016, ora 
10.00. Detalii privind condițiile speci-
fice şi bibliografia de concurs sunt 
afişate la sediul şi pe site-ul instituției. 
Dosarele de înscriere la concurs trebuie 
să conțină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute de art.49, alin.(1) 
din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 
şi se vor depune în termen de 20 de zile 
de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III- 
a. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei comunei Sălcuța şi la 
telefonul 0251/363.006.

l Casa de Cultura a municipiului 
Codlea, jud.Brasov, anunta organi-
zarea concursului pentru ocuparea 
unor posturi contractuale, in perioada 
22-24.03.2016, la sediul Primariei 
municipiului Codlea, str.Lunga nr.33, 
dupa cum urmeaza: 1.Contabil 
sef-Casa de Cultura; 2.referent-Casa 
de Cultura.: Conditii de participare: 
-Conditiile generale pe care trebuie sa 
le indeplineasca un candidat la 
concurs sunt urmatoarele: 1.are ceta-
tenia romana, cetatenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene; 2.
cunoaste limba romana, scris vorbit; 
3.are varsta minima reglementata de 
prevederile legale; 4.are capacitate 
deplina de exercitiu; 5.are o stare de 
sanatate corespunzatoare postului 
pentru care candideaza; 6.indeplineste 
conditiile de studii sau alte conditii 
specifice potrivit cerintelor postului 
scos la concurs; 7.nu a fost condamnat 
definitiv pentru savarsirea unei infrac-
tiuni contra umanitatii, contra staului 
ori contra autoritatii, de serviciu sau in 
legaturacu serviciul, care impiedica 
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor 
fapte de coruptie sau a unei infractiuni 
savarsite cu intentie, care ar face-o 
incompatibil cu exercitarea functiei, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit 
reabilitarea. -Conditii specifice: Pentru 
postul de Contabil sef: -studii universi-
tare absolvite cu diploma de licenta in 
domeniul economic, cu o vechime in 
munca de cel putin 5ani in studiile de 
specialitate; -cunostinte operare 
PC-nivel avansat. Pentru postul de 
referent: -studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat; -cunostinte 
operare PC-nivel mediu. Concursul se 
va desfasura dupa urmatorul calendar: 
Conditii de desfasurare Selectarea 
dosarelor de inscriere. Proba scrisa 
Interviu/proba practica pentru candi-
datii admisi la proba scrisa Data 
15.03.2016, 22.03.2016, 24.03.2016 
Ora: 12.00, 10.00, 12.00. Locul 
Primaria municipiului Codlea 

Primaria municipiului Codlea 
Primaria municipiului Codlea Data 
limita de depunere a dosarelor de 
participare la concurs, la Comparti-
mentul Registratura al Primariei 
municipiului Codlea este 11.03.2016. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
la sediul Primariei municipiului 
Codlea sau la telefon 0268/251650, 
int.136, Perju Liliana-secretara comi-
siei de concurs.

l Direcţia Regională de Statistică a 
Municipiului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: -1 
post  de inspector principal la Compar-
timentul INSPIRE; -1 post de 
inspector principal la Serviciul de 
Exploatare Aplicaţii, IT şi Adminis-
trare Baze de Date. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Munici-
piului Bucureşti, în data de 05.04.2016 
ora 10,00 proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 20 
zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de 
Statistică a Municipiului Bucureşti. 
Dosarul de înscriere la examen trebuie 
să conţină în mod obligatoriu docu-
mente l e  prevăzute  în   H .G. 
Nr.611/2008. Condiţiile de participare 
la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. www.
bucuresti.insse.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti şi la numărul de telefon 
0213.13.20.81.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu 
sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr. 5, sector 6, organizează  concurs 
pentru ocuparea funcţiilor de: referent 
specialitate cu studii economice la 
Biroul de managementul caliţăţii servi-
ciilor medicale, 2 posturi vacante 
(contractuale), conform HG nr.1027/ 
2014 şi Dispoziţia Primarului General 
al Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 30.03.2016, ora 09.00; 
-Proba practică în data de 01.04.2016, 
ora 09.00; -Proba interviu în data de 
05.04.2016, ora 09.00. Condiţii specifice: 
-diplomă de licenţă în specialitate; 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
21.03.2016, ora 14.00, la sediul Spita-
lului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. 
Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. 
Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de 
contact: Ec. Manolache Elena, telefon: 
021/303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” cu 

sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr. 5, sector 6, organizează  concurs 
pentru ocuparea funcţiilor de: statisti-
cian medical şi registrator medical la 
Compartimentul de evaluare şi statis-
tică medicală, 1 post vacant statistician 
medical (contractual) şi 2 posturi 
vacante registrator medical (contrac-
tuale), conform H.G. nr.1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr.1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 30.03.2016, ora 
13.00; -Proba practică în data de 
01.04.2016, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 05.04.2016, ora 13.00. 
Condiţii specifice: -diplomă de bacala-
ureat; Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de: 21.03.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6.
Relaţii suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec. Manolache 
Elena, telefon: 021/303.50.50.

l Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa 
organizează concurs în data de 28 
martie 2016 pentru ocuparea următoa-
relor posturi contractuale vacante pe 
perioadă determinată din cadrul 
DSVSA Ialomiţa: 1.Posturi vacante în 
baza Ordinului  Preşedinte lui 
A.N.S.V.S.A.nr.64/2007; -Medic vete-
rinar I -1 post; -Medic veterinar II -1 
post; -Medic veterinar debutant -2 
posturi. Poate participa la concursul 
pentru ocuparea unui post vacant 
persoana care îndeplineşte următoa-
rele condiţii: a)Condiţii generale: 
prevăzute la art.3 din Hotărârea 
286/2011; b)Condiţiile specifice care 
trebuie să fie întrunite de participanţii 
la concursul pentru ocuparea postului 
de medic veterinar I, sunt următoarele: 
-studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
medicină veterinară; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei: minimum 9 ani; c)Condiţiile 
specifice care trebuie să fie întrunite de 
participanţii la concursul pentru 
ocuparea postului de medic veterinar 
II, sunt următoarele: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul medicină 
veterinară; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minimum 5 ani. d)Condiţiile specifice 
care trebuie să fie întrunite de partici-
panţii la concursul pentru ocuparea 
postului de medic veterinar debutant, 
sunt următoarele: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. DEC 
5990/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 10.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Moscopole S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, 
str. Eroilor, nr. 40, cod fiscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Cuptor pe gaz pentru patiserie, panificație UNX-XG613, valoare 
10.702 lei; - Malaxor aluat BRV-IM18M, valoare 3.473 lei; - Friteuză EMX-10373, valoare 409 lei. 
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de 
identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14161414. Nr. DEC 
5992/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 11.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Anotimp S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. 
Cornișei, nr. 50, bl. D1, parter, cod fiscal 14161414, în dosar de executare nr. 14161414, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, suprafață 3,000 mp, situat 
în loc. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. Călărași, valoare 4.385 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
03.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. DEC 
5988/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 09.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea Agricolă Modelu SA, cu sediul în jud. Călărași, 
loc. Modelu, cod fiscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 grajd, în suprafață de 1260 mp, constructie C2 grajd, în 
suprafata de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp, situată în loc. Modelu, jud. 
Călărași, valoare de 309.931 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul medicină 
veterinară. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -dată 
limită pentru depunerea dosarelor: în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial; -28 
martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 
-30 martie 2016, ora 10.00: interviu. 
Dosarul de concurs va conţine docu-
mentele specificate la art.6 din Hotă-
rârea 286/2011: Notă: -Detalii privind 
bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând pagina oficială. -Dosarele de 
depun la sediul Direcţiei Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţă Alimen-
telor, din str.Lacului, nr.12, Slobozia, 
jud.Ialomiţa. -Relaţii suplimentare la 
nr.tel.: 0243.232.069, int.217.

l Direcţia audit intern a Ministerului 
Apărării naţionale organizează, 
conform H.G. 286/2011 şi Ordinului 
ministrului apărării naţionale nr. M. 
68/2015, concurs pentru ocuparea 
postului civil contractual vacant de 
auditor gr. I la Secţia audit intern teri-
torială nr. 4 Cluj-Napoca. La probele 
de concurs (scrisă şi interviu) pot 
participa numai candidaţii care au fost 
avizaţi favorabil la interviul de avizare, 
susţinut conform pct. 2.3.4.1. din 
Normele generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern, apro-
bate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1086/2013. Detalii privind postul scos 
la concurs, desfăşurarea interviului de 
avizare şi a probelor de concurs: 
-nivelul studiilor: superioare, cu 
licenţă, în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 4 ani; -locul de desfăşurare a 
interviului de avizare şi a probelor de 
concurs: sediul Secţiei audit intern 
teritoriale nr. 4 Cluj-Napoca, situat în 
Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3, locali-
tatea Cluj-Napoca, judeţul Cluj; -data 
şi ora desfăşurării interviului de 
avizare: 24.03.2016, începând cu ora 
10.00; -data şi ora desfăşurării probelor 
de concurs: 28.03.2016, începând cu 
ora 10.00 (proba scrisă)- considerată ca 
fiind prima probă de concurs şi 
04.04.2016, începând cu ora 10.00 
(interviul); -locul şi data limită de 
depunere a dosarelor de concurs:  
sediul Secţiei audit intern teritoriale nr. 
4 Cluj-Napoca, până la data de 
18.03.2016 ora 16.00. Detaliile privind 
documentele solicitate, condiţiile gene-
rale şi specifice, calendarul desfăşurării 
interviului de avizare şi probelor 
concursului, precum şi tematica şi 
bibliografia sunt afişate la sediul Direc-
ţiei audit intern (str. Dr. Taberei nr. 7-9, 
sector 6, Bucureşti) şi sediul Secţiei 
audit intern teritoriale nr. 4 Cluj-Na-
poca, precum şi pe pagina de Internet 
a Direcţiei audit intern dai.mapn.ro/
pages/view/102 şi pe portalul posturi.
gov.ro. Informaţii suplimentare pot fi 

obţinute la tel. 0264.591.682, în zilele 
lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu 
sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6, organizează  concurs 
pentru ocuparea funcţiilor de: asistent 
medical generalist (1 post secţia OG I- 
Sala de naşteri; 2 posturi –secţia ATI; 3 
posturi- Secţia OG IV -Sala de 
operaţii), 6 posturi vacante (contrac-
tuale), conform HG nr. 1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al 
Municipiului Bucureşti nr. 1709/2014. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 29.03.2016, ora 
09.00; -Proba practică–secţia ATI,  în 
data de 31.03.2016, ora 09.00; -Proba 
practică– Secţia OG IV -Sala de 
operaţii,  în data de 31.03.2016, ora 
11.00; -Proba interviu– secţia OG I 
-Sala de naşteri, în data de 31.03.2016, 
ora 13.00; -Proba interviu- secţia ATI, 
în data de 04.04.2016, ora 09.00; - 
Proba interviu– Secţia OG IV -Sala de 
operaţii, în data de 04.04.2016, ora 
11.00. Condiţii specifice: -diplomă de 
absolvire a liceului sanitar sau diplomă 
de şcoală sanitară postliceală  sau 
echivalentă sau diplomă de licenţă în 
specialitate; -dovada experinţă în 
secţia ATI (asistent medical secţia 
ATI). Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data 
de: 21.03.2016, ora 14.00, la sediul 
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Gine-
cologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. 
Relaţii suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof.Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec. Manolache 
Elena, telefon: 021/303.50.50.

l Muzeul Bucovinei, cu sediul în 
Suceava, str.Ştefan cel Mare, nr.33, 
organizează în temeiul H.G.nr. 
286/2011, modificat şi completat de 
H.G.nr.1027/2014, concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: -Inginer de sistem, studii 
superioare, gr.IA -1 post; -Inspector de 
specialitate, studii superioare, gr.I -1 
post. Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 28.03.2016, ora 
10.00; -proba interviu se susţine într-un 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: *pentru postul de 
inginer de sistem, studii superioare, 
gradul IA -Biroul Educaţie Marketing 
şi Comunicare: -studii superioare de 
specialitate absolvite cu diplomă de 
licenţă în domeniul informatic (Auto-
matizări şi calculatoare, Informatică, 
Tehnologia informaţiei); -experienţă în 
domeniu: minim 6,5 ani vechime. 
*pentru postul de inspector de specia-
litate, studii superioare, gradul I 

-Biroul Educaţie Marketing şi Comu-
nicare: -studii superioare umaniste, de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechimea în muncă: minimum 
6,5 ani vechime în domeniul studiilor; 
-limbă străină (engleză, franceză, 
germană) -nivel mediu/avansat (scris, 
citit, vorbit); -cunoştinţe operare calcu-
lator -nivel mediu (Microsoft Office 
-tehnoredactare, calcul tabelar). 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data afişării anun-
ţului, respectiv până în data de 
18.03.2016, ora 14.00, la sediul admi-
nistrativ al instituţiei, din strada Ana 
Ipătescu, nr.1, etajul II, Suceava. 
Dosarele se vor verifica de către 
comisia de concurs, iar rezultatele 
selectării dosarelor se vor afişa la sediul 
administrativ şi pe site-ul: www.muze-
ulbucovinei.ro. Informaţii suplimen-
tare şi bibliografia necesară se pot 
obţine de la sediul instituţiei, telefon: 
0230.216.439, interior 106, persoană de 
contact: Ostafi Daniela.

l Autoritatea pentru Supravegherea şi 
Protecţia Animalelor, cu sediul în loca-
litatea Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 169, 
sector 4, cu punctul de lucru în str.
Calea Călăraşilor, nr. 179, sector 3, 
Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: Muncitori necalificaţi 
-prinzător câini -3 posturi. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba practică 
în data de 28.03.2016, ora 11.00; 
-Proba interviu în data de 31.03.2016, 
ora 11.00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 1.Condi-
ţiile generale. 1.1.Condiţiile generale 
pentru participarea la concursul orga-
nizat în vederea ocupării funcţiilor 
scoase la concurs sunt cele prevăzute 
în Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, Art. 3 
din H.G. 286/23.03.2011 pentru apro-
barea Regulamentului-Cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, modificată şi 
completată prin H.G. 1027/11.11.2014. 
2.Condiţii specifice pentru posturile de 
muncitori necalificaţi: -studii generale; 
-fără experienţă în domeniu. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
punctul de lucru din Str. Calea Călăra-
şilor, nr. 179, sector 3, Bucureşti. Relaţii 
suplimentare la sediul punctului de 
lucru din Str. Calea Călăraşilor, nr. 179, 
sector 3, Bucureşti, persoană de 
contact: Zanfir Jenica, Biroul Resurse 
Umane- telefon: 312.95.55, int.105.

l Spitalul Orăşenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în locali-
tatea Târgu-Cărbuneşti, str. Eroilor, nr. 
51, judeţul Gorj, organizează conform 
HG 286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea următoarei 
funcţii contractuale după cum 
urmează: -fiziokinetoterapeut debu-
tant: 1 post vacant; -spălătoreasă: 1 
post -vacant; -muncitor calificat IV 
-fochist: 1 post -vacant; -portar: 1 post 
-vacant. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
28.03.2016, ora 9.00; -Interviul în data 
de 31.03.2016, ora 9.00. Condiţii gene-
rale de participare: a)are cetățenia 
română, cetățenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic Euro-
pean şi domiciliul în România; b) 
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d) are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; f) îndeplineşte condi-
țiile de studii şi, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de 
corupție sau a unei infracțiuni săvâr-
şite cu intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției contractuale sunt: 
-pentru postul de fiziokinetoterapeut: 
-să deţină diplomă de licenţă în specia-
litate; -pentru postul de portar: -să 
deţină certificat de absolvire a cursului 
de agent de pază şi ordine/agent de 
securitate şi atestat profesional eliberat 
de Direcţia Judeţeană de Poliţie; 
-pentru postul de fochist: -să deţină 
certificat de calificare pentru meseria 
de fochist pentru cazane de apă caldă 
şi cazane de abur de joasă presiune; 
autorizaţie ISCIR pentru cazane de 
apă caldă şi cazane de abur de joasă 
presiune. -pentru postul de spălăto-
reasă: -studii generale sau medii. 
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 Spitalului Orăşenesc 
de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti din str. 
Eroilor, nr. 51, jud. Gorj. Relaţii supli-
mentare la sediul: Spitalul Orăşenesc 
de Urgenţă Tg. Cărbuneşti, persoană 
de contact: ref.Fetiţoiu Valentin, 
t e l e f o n :  0 2 5 3 . 3 7 8 . 1 6 5 ,  f a x : 

0253.378.085, E-mail: sp_carb@yahoo.
com.

l Consiliul local al comunei Berceni, 
judeţul Prahova, cu sediul în comuna 
Berceni, sat Berceni, str. Prof. Voicu 
Ion, nr. 140 A, jud. Prahova, în confor-
mitate cu prevederile art.39 (2)  din 
HGR 611/4.06.2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, scoate la concurs 4 (patru) 
posturi de funcţii publice vacante din 
aparatului de specialitate al Prima-
rului comunei Berceni, judetul 
Prahova dupã cum urmeazã: 1) Un 
post de Inspector, clasa I, gradul profe-
sional Superior, treapta de salarizare 3  
si un post de Inspector clasa I, gradul 
profesional debutant în cadrul 
compartimentului cadastru, fond 
funciar, agricultura si protectia plan-
telor. Concursul va avea loc pe data de 
6 aprilie 2016, orele 11:00, iar interviul 
va avea loc în maxim 5 zile lucrãtoare, 
respectiv pânã  pe data de  12.04.2016, 
orele 11:00. Comisia de concurs a fost 
constituitã în baza Dispoziţiei nr. 60 
din 29.02.2016. Comisia de solutionare 
a contestaţiilor a fost constituitã în 
baza Dispoziţiei nr.61 din 29.02.2016. 
Probe de concurs: I. Selecţia Dosarelor 
De Înscriere. Comisia de concurs, pe 
data de 31 martie 2016, pânã la orele 
16:00 va selecta dosarele de concurs si 
va afişa la sediul Consiliului local 
Berceni rezultatul selectiei dosarelor. 
II. Proba suplimentarã - aplicatie 
calculator: - se va  redacta  o adresã 
pentru  corespondenţa cu o instituţie 
ierarhic superioarã - 6 aprilie 2016, 
orele 10:30. Pentru funcţia de debutant 
nu este cazul. III. Proba Scrisã: 6 
aprilie 2016, orele 11:00.  Timpul 
alocat: 2 ore. IV. Interviul: în maxim 5 
zile lucrãtoare de la susţinerea probei 
scrise, respectiv pânã pe 12 aprilie 
2016, orele 11:00 sau mai înainte,  cu 
respectarea procedurii prevazute de 
art.56 (3) din HGR 611/2008. Condiţii 
generale; - sã aibã cetaţenia românã şi 
domiciliul în România; - sã cunoascã 
limba românã, scris si vorbit; - sã aibã  
vârsta de minim 18 ani împliniţi; - sã 
aibã capacitatea deplinã de exerciţiu; - 
sã aibã  o stare de sãnãtate corespunzã-
toare postului pentru care candideazã, 
atestatã  pe bazã de examen medical 
de specialitate; - sã îndeplineascã 
condiţiile de studii prevãzute de lege 
pentru funcţia publicã; - îndeplineşte 
condiţiile specifice pentru ocuparea 
funcţiei publice; - sã nu fi fost condam-
natã pentru sãvârşirea unei infracţiuni 
contra umanitãţii, contra statului ori 
contra autoritãţii, infracţiuni de 
corupţie si de serviciu, care împiedicã 
înfãptuirea justiţiei, infracţiuni de  fals 
ori a unei infracţiuni sãvârşite cu 
intentie,  care ar face-o incompatibilã 
cu exercitarea functiei publice (sã 

prezinte cazierul judiciar);  Condiţii 
specifice: - sã aibã studii superioare de 
lungã duratã  agricole, de cadastru 
funciar, topografie,   absolvite cu 
diplomã de licenţa sau echivalentã; - sã 
aibã cunosţinte de operare pe calcu-
lator cu act doveditor (eventual certi-
ficat ECDL), cu excepţia candidaţilor 
pentru postul de Inspector debutant; - 
sã fie cunoscãtor al limbii engleze, 
stadiul avansat, cu excepţia candida-
ţilor pentru postul  de Inspector debu-
tant; -sã aibã o vechime minimã de 9 
ani în specialitatea studiilor absolvite 
cu profil agriculturã, cadastru sau 
topografie, cu excepţia candidaţilor 
pentru postul de debutant.  Formula-
rele pentru participare la concurs se 
pot procura zilnic de la secretariatul de 
concurs si candidaţii pot depune dosa-
rele de concurs în termen de 20 zile de 
la data publicãrii anunţului în Moni-
torul Oficial  la secretariatul comisiei 
de concurs. 2)  Un post de Inspector 
Clasa I,  gradul profesional Superior, 
treapta de salarizare 3 în cadrul 
compartimentului de urbanism, 
amenajarea teritoriului, sistematizare 
si peisagisticã. Concursul va avea loc 
pe data de  6 aprilie 2016, orele 14:00, 
iar interviul va avea loc în maxim 5 zile 
lucrãtoare, respectiv pânã pe data de 
12 aprilie 2016, orele 11:00  sau mai 
înainte, cu respectarea procedurii 
prevãzute de art.56 (3) din HGR 
611/2008. Probe de concurs: I. Selecţia 
Dosarelor De Înscriere: - Comisia de 
concurs, pe data de 31 martie 2016, 
pânã la orele 16:00 va selecta dosarele 
de concurs si va afişa la sediul Consi-
liului local Berceni rezultatul selecţiei 
dosarelor. II. Proba Suplimentarã 
-aplicaţie calculator: - se va  redacta  o 
adresa pentru   corespondenţa cu o 
instituţie superioarã - 6 aprilie 2016,  
orele 13:30; III. Proba Scrisã: 6 aprilie 
2016, orele 14:00.  Timpul alocat 2 ore. 
IV. Interviul: în maxim 5 zile lucrã-
toare de la susţinerea probei scrise, 
respectiv pânã pe 12 aprilie 2016, orele 
11:00 sau mai înainte,  cu respectarea 
procedurii prevazute de art. 56 (3) din 
HGR 611/2008. Condiţii generale; - sã 
aibã cetaţenia românã şi domiciliul în 
România; - sã cunoascã limba românã, 
scris si vorbit; - sã aibã   vârsta de 
minim 18 ani împliniţi; - sã aibã capa-
citatea deplinã de exerciţiu; - sã aibã  o 
stare de sãnãtate corespunzãtoare 
postului pentru care candideazã, ates-
tatã  pe bazã de examen medical de 
specialitate; - sã îndeplineascã condi-
ţiile de studii prevãzute de lege pentru 
funcţia publicã; - îndeplineşte condi-
ţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice; - sã nu fi fost condamnatã 
pentru sãvârşirea unei infracţiuni 
contra umanitãţii, contra statului ori 
contra autoritãţii, infracţiuni de 
corupţie si de serviciu, care împiedicã 
înfãptuirea justiţiei, infracţiuni de  fals 

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. DEC 
5991/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, 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 Anotimp S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. 
Cornișei, nr. 50, bl. D1, parter, cod fiscal 14161414, în dosar de executare nr. 14161414, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia SD LSDAE, an fabric. 
2008, sș: UU1LSDAH39062210, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare albastru, nr. înmatriculare 
CL-04-DTW, valoare 9.242 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. DEC 
5989/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, 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 Moscopole S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, 
str. Eroilor, nr. 40, cod fiscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafață 595.81 mp, situat în loc. Călărași, 
jud. Călărași, str. Eroilor, nr. 40, valoare 32.819 lei; - Teren – Proprietar Stamu Constantin. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. 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 persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de 
identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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ori a unei infracţiuni sãvârşite cu 
intentie,  care ar face-o incompatibilã 
cu exercitarea functiei publice (sã 
prezinte cazierul judiciar); Conditii 
specifice: - sã aibã studii superioare de 
lungã duratã  de urbanism sau arhitec-
turã, absolvite cu diploma de licenţa 
sau echivalentã; - sã aibã cunostinte de 
operare pe calculator cu act doveditor  
(eventual certificat ECDL); - sã fie 
cunoscãtor al limbii engleze, stadiul 
avansat; - sã aibã o vechime minimã de 
9 ani în specialitate studiilor absolvite 
cu profil urbanism sau arhitecturã. 
Formularele pentru participare la 
concurs se pot procura zilnic de la 
secretariatul de concurs si candidaţii 
pot depune dosarele de concurs în 
termen de 20 zile de la data publicãrii 
anunţului în Monitorul Oficial   la 
secretariatul comisiei de concurs. 3). 
Un post de Inspector Clasa I, gradul 
profesional Debutant în cadrul 
compartimentului de protecţia 
mediului. Concursul va avea loc pe 
data de  6 aprilie 2016, orele 14:00, iar 
interviul va avea loc în maxim 5 zile 
lucrãtoare, respectiv pânã pe 12 aprilie 
2016, orele 11:00 sau mai înainte, cu 
respectarea procedurii prevazute de 
art.56 (3) din HGR 611/2008. Probe de 
concurs: I. Selecţia Dosarelor De 
Înscriere. - Comisia de concurs, pe 
data de 31 martie 2016, pânã la orele 
16:00 va selecta dosarele de concurs si 
va afişa la sediul Consiliului local 
Berceni rezultatul selecţiei dosarelor. 
II. Proba Scrisã: 6 aprilie 2016, orele 
14:00. Timpul alocat 2 ore. III. Inter-
viul:  în maxim 5 zile lucrãtoare de la 
susţinerea probei scrise, respectiv pânã 
pe 12 aprilie 2016, orele 11:00 sau mai 
înainte, cu respectarea procedurii 
prevazute de art.56 (3) din HGR 
611/2008. Condiţii generale; - sã aibã 
cetaţenia românã şi domiciliul în 
România; - sã cunoascã limba românã, 
scris si vorbit; - sã aibã vârsta de minim 
18 ani împliniţi; - sã aibã capacitatea 
deplinã de exerciţiu; - sã aibã  o stare 
de sãnãtate corespunzãtoare postului 
pentru care candideazã, atestatã  pe 
bazã de examen medical de speciali-
tate; - sã îndeplineascã condiţiile de 
studii prevãzute de lege pentru funcţia 
publicã; - îndeplineşte condiţiile speci-
fice pentru ocuparea funcţiei publice; 
- sã nu fi fost condamnatã pentru 
sãvârşirea unei infracţiuni contra 
umanitãţii, contra statului ori contra 
autoritãţii, infracţiuni de corupţie si de 
serviciu, care împiedicã înfãptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei 
infracţiuni sãvârşite cu intentie, care ar 
face-o incompatibilã cu exercitarea 
functiei publice  (sã prezinte cazierul 
judiciar); Conditii specifice: -sã aibã 
studii superioare de lungã duratã , cu 
profil  protecţia mediului sau cu profil 
asemãnãtor,  absolvite cu diplomã de 
licentã sau echivalentã. Formularele 

pentru participare la concurs se pot 
procura zilnic de la secretariatul de 
concurs si candidaţii pot depune dosa-
rele de concurs în termen de 20 zile de 
la data publicãrii anunţului în Moni-
torul Oficial  la secretariatul comisiei 
de concurs. Informaţii suplimentare la  
secretariatul comisiei de concurs - Tel. 
0244 470.216 sau 0244 470.588.

CITAȚII  
l Numita Licsandru De Cardenas 
Elena este citată la Judecătoria din 
Vălenii de Munte pentru data de 
21.03.2016 în dosarul nr. 2307/331/2009 
având ca obiect acţiune în constatare.

l Se citează numiţii: Livadariu (foată 
Ipsalat) Elena, Livadariu Stelian, Liva-
dariu Ion, Livadariu Adrian, Livadariu 
Mugurel Nicuşor, Livadariu Violeta, 
Livadariu Cătălin Marian, Livadariu 
Vasiluş Viorel, moştenitori ai defunc-
tului Livadariu Ioan din comuna 
Tudora, jud. Botoşani, în dosarul nr. 
17027/193/2013, la Judecătoria Boto-
şani, pe data de 09.03.2016.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numita Ghiocel 
Stela - Isaura domiciliată în comuna 
Bujoreni, sat Gura Văii, jud. Vâlcea în 
calitate de intimată în dosarul civil nr. 
17/90/2016 cu termen de judecată la 
data de 04.03.2016 aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Judecătoria Iaşi. Str. Anastasie 
Panu, nr.25, Iaşi. Secţia Civilă. Camera 
Sala 6. Dosar Nr.8032/245/2015. 
Citaţie emisă la 03.02.2016 Neaga 
Claudia, cu ultimul domiciliu în Iaşi, 
este chemat în această instanţă, 
camera Sala 6, în data de 28 martie 
2016, Completul C23, ora 08.30, în 
calitate de Pârât, Neaga Claudia prin 
Curator Special Spulber Mădălina 
Carina în proces cu Municipiul Iaşi 
prin Primar în calitate de Reclamant, 
cu obiect acţiune în pretenţii. În caz de 
neprezentare a părţilor, se va putea 
trimite un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă. Prin înmânarea cita-
ţiei, sub semnătură de primire, 
personal sau prin reprezentant legal 
sau convenţional ori prin funcţionarul 
sau persoană însărcinată cu primirea 
corespondenţei pentru un termen de 
judecată, cel citat este prezumat că are 
în cunoştinţă şi termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care citaţia 
i-a fost înmânată.

l Osborne Tousant Nelson Jose, cu 
ultimul domiciliu in Romania  in Iasi, 
str. Drobeta nr. 1, bl. R11, Sc. C, et. 3, 
ap. 2, jud. Iasi, cu domiciliul actual în 
Venezuela, stat Bolivar, oras Ciudat 
San Felix, Calle Bandera 19 A, Frente 

Planet Cable, Via Palua , este chemat 
la Judecătoria Iaşi, Secţia civilă, Sala 
6, complet C 02m, in dosarul 
19356/245/2014,  in 24 martie 2016, ora 
8:30, in calitate de pârât, in proces cu 
Osborne Tousant Roxana -Dumitrita– 
reclamantă , pentru FOND – divorţ cu 
minori; exercitarea autorităţii părin-
teşti; stabilire domiciliu minor; pensie 
de întreţinere.

l Numiţii Stroe Niculina şi Braşov 
Vasilică, ambii cu ultimul   domi-
ciliu  în  Bucureşti, str. Istriei,  nr. 18, 
bl. 3A, ap. M5, sector 3, în calitate de 
intimaţi sunt chemaţi în faţa Judecăto-
riei Sector 3, cu  sediul din Bucureşti, 
Strada Ilfov, nr.6, sector 5, camera 40, 
în ziua de 24.03.2016, Complet C25 
Civil, ora 08.30, în dosarul nr. 
12449/301/2015, în proces cu Tausch 
Bogdan în calitate de contestator, 
contestaţie la executare în dosarul nr. 
1050/2014 al SPCEJ Dobra, Coşo-
reanu&Asociații.

l Societatea Intellcity Invest SRL este 
chemata la Judecatoria Sector 1 Bucu-
resti, camera 315, complet c2 – civil, in 
data de 28 martie 2016, ora estimata 
08.30, in calitate de parat, in proces cu 
Merkur Gaming Distribution SRL, in 
calitate de reclamant, in dosarul nr. 
98945/299/2015 - pretentii.  

l Apostol Edsohn, domiciliat in 
Mun. Iasi,  Sos. Arcu,  nr. 13,  bl. F5, 
sc. D, et.1, ap.7 , judetul Iasi, este 
chemat la Tribunalul Iasi Sectia II 
Civila-Faliment, Str. Elena Doamna, 
nr. 1A, Jud. Iasi, în ziua de 06, luna 
04, anul 2016, ora 9,00, în calitate de 
pârât in dosar nr. 10043/99/2013/a1, 
în proces cu Cabinet Individual de 
Insolvenţă Apetrei Mărioara, în 
cauza privind debitorul SC Sangeo 
SRL, J22/2032/1991, CUI 1962615, 
pentru angajarea răspunderii perso-
nale conform art. 138 din Legea 
85/2006.

l Se citează pârâta Grecu Tatiana, 
domiciliată în sat. Vulturi, com. Popri-
cani, jud. Iaşi, la Judecătoria Iaşi, în 
Dosar nr. 22207/245/2015, pentru data 
de 30.03.2016, ora 8.30, complet C12- 
M, în proces de divorț fără minori, de 
către reclamantul Grecu Mihăiță, 
domiciliat în sat. Vulturi, com. Popri-
cani, jud. Iaşi. În caz de neprezentare, 
judecata va avea loc în lipsă.

NOTIFICĂRI  
l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 147/105/2015 al Tribuna-
lului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Teomed 
Logistic Parc SRL conform sentintei 
nr. 166 din data de 12.02.2016.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 6357/105/2015 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Viralin 
Com SRL conform sentintei nr. 103 
din data de 29.01.2016.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 6274/105/2015 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Sanolex 
S R L  c o n f o r m  s e n t i n t e i    n r. 
88/28.01.2015.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 5414/105/2015 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Baduc 
Com SRL conform sentintei nr. 1049 
din data de  04.11.2015.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr.5896/105/2015 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Evolutiv 
Team SRL conform sentintei nr.53 din 
21.01.2016.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 9953/105/2013 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Codacons 
SRL conform sentintei nr. 76 din data 
de 25.01.2016.

l Just Insolv SPRL, lichidator judiciar 
in dosarul nr. 6170/105/2015 al Tribu-
nalului Prahova, notifică deschiderea 
intrarii in procedura simplificata a 
falimentului a debitoarei SC Vlasori 
Interprest SRL conform sentintei nr. 
54/21.01.2015.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale  de insol-
venta in Dosarul nr. 7691/105/2015, 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 187/17.02.2016 privind pe SC 
AURICA SERV SRL, cu termenele: 
depunere declaratii creantă 01.04.2016, 
întocmirea tabelului preliminar al 
creantelor 21.04.2016, întocmirea tabe-
lului definitiv 16.05.2016, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 26.04.2016, orele 13.00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.7, 
cab.7B.

DIVERSE  
l Tataru Constantin, preşedintele 
fondator al Partidului Dreptăţii 
Demnităţii Solidarităţii Naţionale, cu 
sediul în Iaşi, Şos. Voineşti, nr. 132, 
anunţă  depunerea  dosaru lu i 

nr.852/3/2016, secţia 4 civilă,  la Tribu-
nalul Bucureşti pentru obţinerea 
personalităţii juridice şi inscrierea în 
Registrul Partidelor Politice.

l SC Real Business Group SRL, cu 
sediul social in oras Mihailesti, calea 
Bucuresti nr. 209/4, judetul Giurgiu, 
inregistrata la O.R.C. cu numarul: 
J52/284/2008, cod unic de inregistare: 
RO 23610938, informeaza publicul 
interesat ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea AUTORIZATIEI  DE 
MEDIU pentru sediul secundar SC 
Real Business Group SRL din strada 
Complexului nr. 74, oras Mihailesti, 
Judetul Giurgiu pentru activitatea de 
"Hotel si alte activitati de cazare" cod 
CAEN: 5510 si activitatea de "Restau-
rant" cod CAEN 5610. Informatii 
privind impactul potential asupra 
mediului al activitatii pentru care se 
solicita Autorizatia de mediu pot fi 
consultate in timpul programului de 
lucru la sediul Agentia Nationala a 
Protectiei Mediului Giurgiu, cu adresa 
in sos. Bucuresti, bl.111, oras Giurgiu, 
jud. Giurgiu , respectiv de luni pana joi 
intre orele 8:00-16:00 si vineri intre 
orele 08:00-14:00.Observatiile, suges-
tiile, propunerile publicului se pot 
depune zilnic la ANRM Giurgiu.  

l Admite cererea Vladu Florin, CNP 
1730725163267, cu domiciliul ales la 
cabinet avocat Zaharescu Victoria, cu 
sediul profesional în Craiova, 
str.A.I.Cuza, bl.Patria, sc.l, ap.16, 
judeţul Dolj, în contradictoriu cu 
pârâta Vladu Marcela Ramona, CNP 
2760207163278, cu domiciliul în 
Craiova, str.Vrancei, nr.26, judeţul 
Dolj, citată prin publicitate. Dispune 
desfacerea căsătoriei din culpa pârâtei, 
căsătorie încheiată la 01.11.1997 şi 
înregistrată în registrul de stare civilă 
a l  Pr imărie i  Craiova sub nr. 
1925/01.11.1997. Dispune reluarea 
numelui purtat anterior căsătoriei de 

pârâtă şi anume: Pastacă. Dispune 
exercitarea autorităţii părinteşti în 
comun asupra minorilor. Dispune 
stabilirea locuinţei minorilor la recla-
mant. Dispune stabilirea în sarcina 
pârâtei şi în favoarea fiecărui minor 
plata unei pensii lunare de întreţinere 
în cuantum de câte 147Lei lunar, -înce-
pând cu data introducerii acţiunii 
22.01.2015 şi până la intervenirea unei 
cauze legale de modificare sau stingere 
a acestei obligaţii de întreţinere. Cu 
apel, la Judecătoria Craiova, în 30 de 
zile de la comunicare. Pronunţată în 
şedinţă publică, azi 26.11.2015.

l SCP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Vioflor SRL desemnat 
prin hotararea nr. 565  din data de 
25.02.2016, pronuntata de Tribunalul 
Ilfov, Sectia Civila in dosar nr. 
2576/93/2015, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Vioflor 
SRL, cu sediul Sat Periş, Comuna Periş, 
rol fiscal nr. 8, Judet Ilfov, CUI 
23494817, nr. de ordine in registrul 
comertului J23/774/2008. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Vioflor SRL 
vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalul 
Ilfov, Sectia Civila, cu referire la dosarul 
nr. 2576/93/2015, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorulu 15.04.2016; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 05.05.2016; 
c) termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 30.05.2016; 
d) data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 10.05.2016, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asociatilor la 
data de 14.03.2015, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. DEC 
5986/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 09.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Auger Petrus S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan 
Cel Mare, cod fiscal 6144099, în dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 mp și 
teren intravilan  aferent constructiei 2.529,1961 mp, situată în loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași, 
valoare de 136.439 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. Fn. Nr. 2884/02.03.2016. Licitația IV. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Martie, Ziua 21. În 
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că 
în ziua de 21, luna Martie, orele .09.00, anul 2016, în localitatea Iedera, sat Iedera de Sus, punct Acasa 
pe Vale, nr. FN, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Lavi 
Med SRL, cu domiciliul fiscal în municipiul București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu nr. 14, bl. V23, sc., 
etaj, ap. 18, cod de identificare fiscală 16324739. a) teren teren intravilan în suprafață de 1788 mp, 
situat în localitatea Iedera, sat Iedera de Sus, punct Acasa pe Vale, prețul de pornire al licitației 11847 
lei (exclusiv TVA *), prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 50%, fiind cea de 
a IV-a licitație. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 20% 
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu este grevat de 
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul 
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 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 0245.666100, inspector: Matei Viorica. Data afișării: 04.03.2016.
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l Control Trading S.R.L., societate in 
insolventa, prin administrator judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, autoturism 
Volkswagen Golf, an fabricatie 2007, 
avariat, la pretul 21.400 lei, TVA 
inclus. Licitatia se va tine in data de 
08.03.2016 ora 13:00, la sediul admi-
nistratorului din Ploiesti, iar in cazul 
in care bunul nu va fi adjudecat, lici-
tatia se va tine in data de 11.03.2016, 
14.03.2016, 16.03.2016, 18.03.2016, 
21.03.2016, 23.03.2016, 25.03.2016, 
28.03.2016, 31.03.2016, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Regulamentul de 
vanzare si conditiile de participare se 
pot obtine numai de la sediul adminis-
tratorului judiciar. Telefon/fax: 
0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l :  
0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro.

l SC Hidroconstrucţia SA Sucursala 
Banat, cu sediul în Caransebeş, Str.
Ardealului, Nr.166, jud.Caraş Severin, 
scoate la licitaţie o cantitate de aproxi-
mativ 450 tone fier vechi nepregătit şi 
200 kg cupru. Preţul de începere a 
licitaţie este de 550Lei/tonă pentru fier 
vechi nepregătit, şi 13000Lei/to pentru 
cupru. Pasul de licitaţie este de 50Lei/
tona licitată. Taxa de înscriere la lici-
taţie este de 100Lei. Garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 2000Lei. 
Licitaţia va avea loc în localitatea 
Caransebeş, Str.Ardealului, nr.166, în 
data de 08.03.2016 şi se va repeta în 
cazul neadjudecării, în fiecare marţi, la 
ora 11.00, până la 30.03.2016. Infor-
maţii suplimentare la telefon: 
0741.331.955.

l 1. S.C.Fise Electrica Serv S.A.-SISE 
Electrica Transilvania Nord, cu sediul 
în Cluj Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel./
Fax: +40372.640.394, achiziţionează 
„foi de parcurs” în cantităţile şi condi-
ţiile prevăzute în documentaţia de 
atribuire. Adresa la care se poate soli-
cita documentaţia de atribuire: SISE 
Transilvania Nord, Cluj Napoca, str.
Ta b e r e i ,  n r. 2 0 ,  Te l . / F a x : 
+40372.640.394. Documentaţia de 
atribuire se pune la dispoziţia operato-
rilor economici, în urma solicitării 
acestora. 2.Procedura aplicată: licitaţie 
deschisă. 3.Locul de livrare a produ-
selor: conform specificaţiilor din docu-
mentaţia de atribuire. 4.Durata 
contractului: maxim 60 zile. 5.Data 
limită de primire a ofertelor: 
22.03.2016, ora 11.30. Data deschiderii 
ofertelor: 22.03.2016, ora 12.00. 6.
Adresa la care se depun ofertele: sediul 
SISE Transilvania Nord, Cluj Napoca, 
str.Taberei, nr.20, secretariat general. 

7.Limba de redactare a ofertelor: limba 
română.

l C.N.U. S.A., Sucursala Feldioara, 
cu sediul în com. Feldioara, str. 
Dumbrăvii nr. 1, jud. Braşov, vinde la 
licitaţie 4 mijloace auto. Licitaţia va 
avea loc la sediul sucursalei în data 
17.03.2016, ora 10.00. Condiţiile de 
participare sunt prezentate în caietul 
de sarcini, care se va pune gratuit la 
dispoziţia celor interesaţi. Relaţiile 
suplimentare se pot obţine astfel: 
-Informaţii privind desfăşurarea licita-
ţiei: Andreşan Marius, telefon 
0268/265137, interior 118 şi/ sau Apos-
toiu Gabriel, telefon 0213/185258, 
interior 150. Informaţii privind dotă-
rile şi starea tehnică a mijloacelor auto: 
Ve s a  F l o r i a n  S o r i n ,  t e l e f o n 
0268/265137, interior 183.

l Direcţia Silvică Sălaj, cu sediul în 
Zalău, str. Tipografilor nr.1, vinde prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
următoarele mijloace fixe casate: Nr. 
crt. / Denumirea mijloc fix / Cod clasi-
ficare / Nr. inventar / Anul punerii în 
funcţiune / Unitatea în care se afla / 
Valoare de începere  a licitaţie lei fără 
TVA / Valoarea garanţiei de partici-
pare 10% lei fără TVA. 1 / Fierăstrău 
panglica / 2.1.8.1 / 601020 / 2001 / 
Măgura Şimleu / 10352 / 1035. 2 / 
Dacia 1310 Break / 2.3.2.1.1 / 355641 / 
2000 / Almaş / 1663 / 166. 3 / Tractor U 
445 / 2.3.2.2.5 / 1077 / 1977 / Almaş / 
8223 / 822. 4 / Tractor U 650 / 2.3.2.2.5 
/ 1075 / 2001 / Cehu Silvaniei / 6946 / 
695. 5 / Tractor U 650 / 2.3.2.2.5 / 
525562 / 1996 / Măgura Şimleu / 5720 / 
572. 6 / Troliu tractor U650 / 2.3.6.1 / 
600505 / 2001 / Cehu Silvaniei / 6946 / 
695. 7 / Ifron / 2.1.20.6 / 600082 / 2004 / 
Măgura Şimleu / 7655 / 766. 8 / Furgon 
cu roţi din cauciuc / 2.3.6.8.1 / 1076  / 
1987  / Almaş / 290 / 29. Licitaţia 
publică cu strigare se va desfăşura la 
data de 22.03.2016, ora 13.00, la sediul 
Direcţiei Silvice Sălaj, str. Tipografilor, 
nr. 1, loc Zalău, jud. Sălaj. Caietul de 
sarcini al licitaţiei, poate fi achiziţionat 
de la sediul direcţiei silvice, contra 
sumei de 25 lei. Documentele de parti-
cipare la licitaţiei pot fi depuse până la 
data de 22.03.2016 ora 12:00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de 
telefon 0260631170, persoană de 
contact ing. Pop Bogdan.

l Direcţia Silvică Vâlcea, organizează 
în ziua de luni 21.03.2016, ora 13.00, la 
sediul său din str. Carol I, nr. 37, mun. 
Rm. Vâlcea, tel 0250/735840 , licitaţie 
publică deschisă cu strigare, pentru 
vanzarea urmatoarelor mijloace fixe, 
scoase din functiune: 1. Canton silvic 
Verdita - OS Dragasani - valoare 
pornire licitatie fara T.V.A - 16 500 lei. 
2. Canton silvic Cetateaua- OS Draga-

sani - valoare pornire licitatie fara 
T.V.A - 3 500 lei. 3. Cladire de locuit 
BARCU - OS Horezu - valoare pornire 
licitatie far T.V.A - 4 000 lei. 4. Cabana 
muncitori ZGANDEA - OS Horezu - 
valoare pornire licitatie faraT.V.A – 3 
300 lei. 5. Magazie materiale IEZER - 
OS Horezu - valoare pornire licitatie 
fara T.V.A - 3 700 lei. 6. Tractor agricol 
TIH - O.S. Dragasani - valoare pornire 
licitatie fara T.V.A - 7 000 lei. 7. Dacia 
double cabina 1,9D -O.S. Babeni - 
valoare pornire licitatie fara T.V.A - 4 
000 lei. 8. Salupa -O.S. Voineasa - 
valoarea de pornire fara T.V.A. - 3 500 
lei; - Saltul de supralicitare este 1% din 
valoarea de pornire la licitatie a mijlo-
cului fix in lei intregi fara T.V.A. - 
Garantia de participare este 5% din 
valoarea de pornire la licitatie a mijlo-
cului fix in lei intregi fara T.V.A. - 
Tariful de participare la licitatie este de 
50 lei/participant inclusiv T.V.A. La 
licitatie poate participa orice persoana 
fizica sau juridica,care prezinta , pina 
la data de 18.03.2016 ORA 14.30, la 
sediul vinzatorului, urmatoarele: - 
cererea de inscriere la licitatie,cu 
specificarea activelor pentru care lici-
teaza; - documentele care certifica 
identitatea si calitatea ofertantului 
,respectiv: a) pentru persoane juridice 
romane si persoane fizice inregistrate 
la O.N.R.C.:certificatul constatator,eli-
berat de ONRC, si Certificatul Unic de 
Inregistrare; b) pentru persoane juri-
dice straine, copia actului de inmatri-
culare a societatii comerciale( tradus 
inlimba romana si legalizat ); c) pentru 
persoane fizice romane: copie a actului 
de identitate; d) pentru persoane fizice 
straine:copie a actului de identitate 
tradus in limba romana si legalizat. - 
dovada achitarii garantiei la activele 
pe care le liciteaza si a tarifului de 
participare. - daca este cazul, imputer-
nicirea acordata reprezentantului 
ofertantului. Documentele depuse vor 
fi prezentate si in original sau in copie 
legalizata pentru stabilirea conformi-
tatii documentelor depuse.  Alte preci-
zari:  Terenurile aferente constructiilor 
(cabane, cantoane, cladire de locuit, 
magazie materiale) apartin persoa-
nelor juridice si fizice carora le-au fost 
retrocedate in baza legilor de fond 
funciar. Relatii suplimentare se pot 
obtine: ing Oprescu Ion telefon 
0730652565.

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: Primăria 
oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea, 
telefon 0250860190, fax 0250860481, 
email primaria@orasul-horezu.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 

concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionarea prin 
licitație publică deschisă a lotului de 
teren în suprafață de 9.800,15 mp, 
situat pe strada Stadionului, punc-
tul,,Fabrica de stofe de mobilă, oraş 
Horezu, județ Vâlcea,, ce aparține 
proprietății publice a oraşului Horezu 
în vederea dezvoltării unei secții de 
prelucrare a lemnului ,,Panouri de fag 
din cherestea,,. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la primăria oraşului Horezu, 
strada 1 Decembrie, nr.7, oraşul 
Horezu, județul Vâlcea, camera 3. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Prin cumpărare de la 
primăria oraşului Horezu, camera 3. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Secretar. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Costul este de 
20 lei/exemplar prin cumpărare 
directă. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 22/03/2016, Ora 
15:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
ofertele se depun în două plicuri, unul 
exterior şi unul interior, conform docu-
mentației de atribuire. 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 25/03/2016, 
Orele 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria oraşului 
Horezu,strada 1 Decembrie numărul 7, 
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele trebuie depuse în două 
exemplare. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 25/03/2016, Orele 
11:00. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, 
Telefon (0250)73 91 20, Fax (0250)73 
22 07. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 02/03/2016, 
Anunțul de licitație a fost înregistrat 
sub nr. 3854/02.03.2016. 

l Debitorul SC C&C MH Confort 
SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
I.C. Bratianu, nr. 11A, jud. Mehe-
dinti, J25/460/2005, CIF: 17044001, 
aflata in procedura de faliment dosar 
nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti, prin lichidator judi-
ciar  Yna Consulting SPRL si 
Consultant Insolventa SPRL, cu 

sediul ales in localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti, scoate la vanzare la 
pretul diminuat cu 15% față de 
prețul stabilit prin raportul de 
evaluare: Bunul imobil af lat in 
garantia creditorului Piraeus Bank 
SA cu rangul I, creditorul ANAF cu 
rangul II *hala P+1E, buncar, 
magazie si zona de protectie situate 
in com. Dumbravita, (in incinta 
fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timisoara – Lipova) judetul 
Timis, CF 403686(CF vechi 4095), nr. 
cadastru Cc 215/13, suprafata: 3609 
mp*, la pretul de pornire a licitatiei 
de 391.390,15 euro (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii) 
exclusiv T.V.A. Titlul executoriu in 
baza caruia lichidatorul judiciar 
procedeaza la vanzarea bunului 
imobil descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 487/2013 din data de 
09.09.2013 de deschidere a proce-
durii de faliment pronuntata de catre 
judecatorul sindic in dosarul de 
insolventa nr. 9465/101/2012. Lici-
taţia va avea loc în localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de  22.03.2016 
orele 13:oo.  În cazul nevalorificării 
licitația publică se va relua la data de 
05.04.2016 orele 13,00 şi 19.04.2016 
orele 13,00 la acelaşi preț şi în acee-
iaşi locație. Participarea la licitatie 
este conditionata de consemnarea, a 
unei cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini. Cont deschis la 
BRD SA Sucursala Dr.Tr.Severin, sub 
nr. RO54BRDE260SV42893862600. 
Invitam pe toti cei care vor sa se 
prezinte la sedinta de licitatie la 
termenul de vanzare, la locul fixat in 
acest scop si pana la acel termen sa 
depuna oferte de cumparare. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare in termen, sub sancti-
unea prevazuta de lege. Relatii la 
telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, emai-
l:office@consultant-insolventa.ro; 
expertyna@yahoo.com, site: www.
consultant-insolventa.ro.

PIERDERI  
l Pierdut atestat ADR pe numele de 
Cîrciumaru Marius. Îl declar nul.

l Pierdut Contract vânzare-cumpă-
rare cu plata în rate nr.300383/6/1992 
şi Proces-verbal , pe numele Popescu 
Victoria. Le declar nule. 

l Pierdut Chitanţă achitare integrală 
locuinţă, pe numele Ilică Bălăucă 

Gheorghe şi Ilică Bălăucă Teodorina. 
Declar nulă. 

l Pierdut Contract construire 
nr.3927/20.02.1968 şi Proces-verbal din 
12.12.1969, pe numele Alexandrescu 
Stelian. Le declar nule. 

l Pierdut Adeverinţă achitare inte-
grală, pe numele Cornea Carinca. 
Declar nulă.

l Societatea Mapecristi Prodcom 
SRL, J6/1072/1992, CUI RO3695581, 
reprezentat prin asociat unic Cordos 
Alexandru, declar pierdut certificat 
constatator pentru sediu si autorizare 
cod CAEN cu nr. 29558/11.09.2009. 
Declar nul.

l Pierdut certificat de inregistrare in 
scopuri de TVA seria B nr. 121556 
eliberat la data de 15.02.2007 pentru 
SC Aliand Consulting SRL CUI 
20025409. Il declar nul

l Pierdut atestat persoană desemnată 
Seria AMMI- 166915, eliberat de ARR 
Iaşi pe numele Postoroncă Sergiu. Se 
declară nul.

l P.F.A. Rabulea Adriana, cu sediul în 
AL. Ilia, nr. 3, bl. 56, sc. A, ap. 10, 
sector 2, Bucureşti, număr de ordine la 
Registrul Comerțului F40/1548/2009, 
C.U.I. 25344727, declar pierdut Regis-
trul unic de control. Îl declar nul.

l S.C. Sphera Solutions S.R.L. cu 
sediul în Calea Rahovei nr. 266-268, 
copr 60, etj. 1, sector 5, Bucureşti, 
număr de ordine la Registrul Comer-
țului J40/20096/2004, C.U.I. 17008653, 
declarăm pierdut Registrul unic de 
control. Îl declarăm nul.

l S.C. Miraco S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, str. Sabinelor nr. 44, Sector 
5, J40/6670/1991, C.U.I. RO422366, 
pierdut certificat constatator pentru 
sediul din Bucureşti, Str. Sabinelor, nr. 
44, sector 5. Declar nul.

l Popescu Daniela- Claudia Persoană 
Fizică Autorizată cu sediu profesional: 
Bucureşti, Sector 5, strada Sg. Gheorghe 
Iorga nr. 1, bloc 59B, sc.2, et.10, aparta-
ment 162, F40/702/18.02.2015, C.U.I. 
34117243/18.02.2015, declar pierdute: 
Certificat de înregistrare seria B nr. 
3037463/19.02.2015; Certificat consta-
tator sediu profesional emis în data de 
18.02.2015- în baza declarației nr. 
57635/16.02.2015; Rezoluție nr. 
20939/17.02.2015; registru de casă 2015; 
documente justificative 2015; declarații 
de impunere 2015- A.N.A.F. Sector 5; 
declarații obligații bugetare 2015 
-A.N.A.F. Sector 5. Se declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22695227. Nr. DEC 
5994/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 13.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând doamnei Păunescu Roxana-Cornelia, cu domiciliul în București, str. 
Nicolae Caranfil, nr. 54, garantate în favoarea debitoarei Rox Textile SRL, cu sediul în jud. Călărași, loc. 
Călărași, str. Cornișei, nr. 58, bl. E21, sc. E, ap. 8, cod fiscal 22695227, în dosar de executare nr. 
22695227, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție (Secție de 
croitorie) în suprafață de 121 mp, teren intravilan aferent construcției în suprafață de 200 mp situată 
în loc. Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, nr. cadastral 20089, înscris în Cartea 
funciară nr. 20089 UAT Alexandru Odobescu, în valoare de 82.721 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 
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 persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 
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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 
03.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 22695227. Nr. DEC 
5993/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.03.2016, orele 13.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitoarei Rox Textile SRL, cu sediul în jud. Călărași, loc. Călărași, str. 
Cornișei, nr. 58, bl. E21, sc. E, ap. 8, cod fiscal 22695227, în dosar de executare nr. 22695227, prețul 
de pornire al  licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție (Secție de croitorie) în 
suprafață de 72,5 mp, situată în loc. Alexandru  Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, în  
valoare de 51.289 lei. - Teren intravilan aferent construcției - proprietar Primăria comunei Alexandru 
Odobescu. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. 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 persoane 
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - 
copie de pe actul de identitate, pentru persoane 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 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 03.03.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.


