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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ licitația a III – a. Anul 2016, 
luna 07, ziua 18, ora 14.30. 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 
18, luna 07, anul 2016, ora 14.30, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul 
Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului SC Sara Real Construct SRL, cu domiciliul fiscal în Sat Trestieni,Comuna Ulmi, județul 
Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 16912348: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației, ( Lei, exclusiv TVA), Cota TVA ( 24%) *); Autoturism Toyota 
Avensis, SS SB1BR56L10E201152, an fabricație 2007, culoare verde, nr. înmatriculare B-47-NRU, 
benzină, 8.300 lei; Container Koro, an fabricație 2002, 2.900 lei; Autoîncărcător Volvo L180, an 
fabricație 1997, putere 265 cp, motorină, 57.500 lei; Transportor cu bandă, 550 lei; Draglină Nobas, 
an fabricație 1987, motorină, 19.350 lei; Autobasculantă Roman 19215DFR, SS 13107;an fabricație 
1980, culoare albastru, 5.450 lei; Excavator Komatsu PC210, an fabricație 2000, șenile, culoare 
galben, 25.800 lei. Total: 119.850 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24 %, în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 23, alin. (1) din normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 
Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 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 (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal 
beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă 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; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 
stat și bugetul local), că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la 
faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270.520, 
persoană de contact: Vlad Marian.

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 III - a). Anul 2016, luna 07, ziua 19, ora 14.00. 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 19, luna 07, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. 
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele 
bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C Metal Construct Trading SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Bolintin Vale, nr. 113, str. Republici, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 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 localitatea Bolintin 
Vale, str. Sabar, jud. Giurgiu, 38.600 lei; Teren intravilan, suprafață de 1350 mp, nr. cadastral 736, 
situat în localitatea Bolintin Vale, str. Sabar, jud. Giurgiu, 41.600 lei; Teren intravilan, suprafață de 
1150 mp, nr. cadastral 737, situat în localitatea Bolintin Vale, str. Sabar, jud.Giurgiu, 35.500 lei. Total: 
115.700 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul 
fiscal (Legea nr. 571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de 
către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 
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; dovada, emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au 
obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul, 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, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Marian Vlad.

OFERTE SERVICIU
l Societate comercială angajează un 
reprezentant medical pentru comer-
cializarea echipamentelor medicale. 
Cerinţe: -Absolvent Facultatea de 
Medicină; -Cunoaşterea limbii 
engleze şi a utilizării echipamentelor 
medicale. 0733.019.361

Angajăm Măcelari pentru Anglia. 
Salariile pot ajunge până la 1.800 
de Lire pe lună. Pentru mai multe 
informaţii vă rugăm sunaţi la: 
0044.750.084.55.56.

l Primăria comunei Udeşti, cu 
sediul în comuna Udeşti, sat Udeşti, 
judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante, de: 
-Numele funcţiei: guard; -Număr 
p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m 
HG286/23.03.2011, modificată prin 
H.G.1027/2014. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 19.07.2016, ora 10.00;  
-Proba  in terv iu  în  data  de 
21.07.2016, ora 9.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: generale; -vechime 
(obligatoriu): minim 1 an. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Udeşti. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei comunei Udeşti, 
persoană de contact: Apetrei Floreti-
na-Elena, telefon: 0230.538.001/fax: 
0230.538.001.  

l Primăria Oraşului Costeşti, cu 
sediul în localitatea Costeşti, str.
Victoriei, nr.49, judeţul Argeş, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
execuţie de inspector debutant -pe 
perioadă determinată -Cabinet 
primar, conform HG286/23.03.2011, 
modificat şi completat de HG 
nr.1027/2014 şi Legea 215/2001, 
administraţiei publice locale. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 26.07.2016, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 

27.07.2016, ora 14.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): superioare de 
lungă durată  absolvite cu diplomă de 
licenţă; -vechime (obligatoriu); 
-condiţiile: -cunoştinţe operare pe 
calculator nivel mediu; -prevăzute la 
art.3, din HG286/2011, actualizată. 
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 Primăriei 
Oraşului Costeşti. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei oraşului 
Costeşti, persoană de contact: 
Compartiment Resurse Umane, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 . 6 7 2 . 3 2 0 ,  f a x : 
0248.672.717, e-mail: primaria@
primariacostestiag.ro

l Direcţia Fiscală Braşov, cu sediul 
în Braşov, Strada Dorobanţilor, nr. 4, 
organizează concurs, conform Legii 
nr. 188/1999, pentru ocuparea funcţi-
ilor publice temporar vacante, de 1 
POST DE INSPECTOR CLS.I 
GRAD PROFESIONAL PRIN-
CIPAL, până la revenirea titularului 
dreptului, perioadă determinată. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 20.07.2016, 
ora 10:00;  -Proba interviu în maxim 
5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:  pentru 
1 post de Inspector cls.I grad profesi-
onal principal: - să aibă studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul 
ştiinţelor economice, juridice sau 
administrație publică; -vechimea în 
specialitatea studiilor este de minim 5 
ani necesară exercitării funcţiei 
publice. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 8 zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Fiscale Braşov. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Direcţiei 
Fiscale Braşov, Secretariatul Comi-
siei de Concurs telefon 0268/474.440 
interior 232.

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr. 85, judeţul Constanţa, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Economist II: un post, conform 
HG286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 26.07.2016, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 01.08.2016, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
01.08.2016, ora 11.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: Superioare economice; 
-vechime: minim 6 luni în speciali-
tate; -capacitate deplină de exerciţiu; 
-cunoştinţe PC. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul CRTS Constanţa, strada 
Nicolae Iorga, nr.85, Constanţa. 
Relaţii suplimentare la sediul: CRTS 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa,  persoană de 
contact: ec.Peltecu Elena, telefon/fax: 
0341 .180 .014 ,  e -mai l :  c r t s_
constanta@yahoo.com

l Comuna  Afumaţi, judeţul Dolj, 
cu sediul în comuna Afumaţi, str.
Principală, nr.39, organizează 
concurs la sediul unităţii pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a funcţiilor contractuale vacante, 
după cum urmează: -1 post de medi-
ator sanitar din cadrul Comparti-
mentului Asistenţă Socială; -1 post de 
asistent medical comunitar din 
cadrul Compartimentului Asistenţă 
Socială. Pentru a putea ocupa un 
post contractual vacant candidaţii 
trebuie să îndeplinească  următoarele 
condiţii generale conform art.3, din 
Regulamentul cadrui aprobat prin 
HG Nr.286/2011, cu modificări şi 
completări ulterioare. 1.are cetăţenia 
română; 2.cunoaşte limba română 
scris şi vorbit; 3.are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
4.are capacitatea deplină de exer-
ciţiu, 5.are o stare de sănătate cores-
punzătoare pentru care candidează 
atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberată de medicul de familie sau 

unităţi sanitare abilitate; 6.îndepli-
neşte condiţii de studii şi după caz 
vechime; 7.nu a fost condamnată 
definitiv pentru o infracţiune contra 
umanităţii, contra statului, de fals ori 
fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârşite cu intenţia, fapt ce ar 
face-o incompatibilă  cu exercitarea 
funcţiei, cu excepţia situaţiei cand a 
intervenit reabilitarea. Condiţii speci-
fice necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale: Pentru postul contractual 
vacant de mediator sanitar: 1.-studii 
liceale absolvite; 2.-diplomă/adeve-
rinţă care să ateste efectuarea 
cursului de formare ca mediator 
sanitar recunoscut ANC; 3.-fără 
vechime. Pentru postul contractual 
vacant de asistent medical comu-
nitar: 1.Diplomă de bacalaureat; 2.
Diplomă de absolvire şcoală postli-
ceală sanitară în specialitatea asistent 
medical generalist/asistent medi-
co-social; 3.Certificat de membru 
OAMGAMR -avizat anual; 4.Fără 
vechime. Concursul se va organiza 
conform calendarului: -26 iulie 2016, 
ora 10.00 -proba scrisă; -26 iulie 2016, 
ora 14.00 -proba orală. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului. Relaţii supli-
mentare la sediul unităţii Primăria 
Afumaţi -0251.318.001.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vând gospodărie completă, două 
corpuri casă, anexe, grădină, vie, 
livadă, 20.000 m, asfalt, com. Vârtoa-
pe-Teleorman. Preţ 15.000E. 
0740.835.802 

VÂNZĂRI ACȚIUNI  
l Anunţ de Vânzare: Consiliul de 
Administraţie al S.C. ”GIRUETA” 
S.A., persoană juridică română, 
având CIF 477558, atribut fiscal RO 
şi număr de ordine la Registrul 
Comerţului J23/1589/2004, cu sediul 
în comuna Jilava, Şos. Giurgiului 
nr.3-5, judeţul Ilfov, în temeiul preve-
derilor Actului Constitutiv al socie-
tăţii, Legii 31/1990 republicată şi ale 
Hotărârii Adunării Generale Extra-
ordinare  a  Acţ ionari lor  din 
01.07.2016 anunţă înstrainarea unui 
număr de 366 acţiuni cu o valoare 
nominală de 2,33 lei/acţiune, dobân-

dite de către societate în temeiul Legii 
nr. 151/2014 şi a Regulamentului 
ASF nr. 17/2014 ca urmare a retra-
gerii a unui număr de 4 acţionari ai 
societăţii în urma hotărârii de retra-
gere a S.C. GIRUETA S.A. de la 
tranzacţionare pe piaţa RASDAQ, 
pentru un preţ vânzare de 7,18 lei/
acţiune. Oferta de vânzare este vala-
bilă pentru acţionarii societăţii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de 22.06.2016. Acţionarii întere-
saţi îşi pot exprima opţiunea de 
cumpărare în termen de 30 de zile de 
la data publicării anunţului de 
vânzare; Acţionarii care şi-au 
exprimat opţiunea de dobândire a 
pachetului de acţiuni se obligă ca în 
termen de maxim 10 zile lucrătoare 
de la data înregistrării cererilor, să 
depună preţul integral la caseria 
societăţii. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. GIRUETA 
S.A., Milos Jovicic.  

CITAȚII  
l Acornicesei Gabriela, domiciliată 
în sat Maxut, com. Deleni, jud. Iaşi; 
2. Acornicesei Ciprian, domiciliat în 
sat Maxut, com Deleni, jud. Iaşi; 3. 
Acornicesei Bogdan, domiciliat în sat 
Maxut, com Deleni, jud. Iaşi; 4. Acor-
nicesei C. Elena, domiciliată în oraşul 
Tg. Frumos, str. Ştefan cel Mare, bl. 
B1, sc. B, et. 1, ap. 8, jud. Iaşi, sunteţi 
citaţi a vă prezenta la Judecătoria 
Hîrlău în data de 14.09.2016, orele 
9.00 în dosarul civil nr. 218/239/2016 
având obiect acţiune în constatare.

l Se citează S.C. Ebono Electronics 
SRL (C.U.I. 27954721),_cu ultimul 
sediu cunoscut în Bucureşti, Piața 
Amzei nr.10-20, scara D, et.1, ap.10, 
Sector.1,  pentru data de 06.09.2016, 
ora_08.00, la Tribunalul Cluj, camera 
9 în dosarul nr.616/117/2016 în cali-
tate de pârât, în proces cu Avram 
Oana-Alexandra în calitate de recla-
mant, dosar având ca obiect obligație 
de a face.

LICITAȚII  
l SC Rimti Com SRL, in faliment, 
anunta vanzare, prin lichidatorul 
judiciar C.I.I. Tudor Catalin George 
a bunului din patrimoniu, prin lici-
tatie publica. Sedintele de licitatie vor 
avea loc saptamanal, in fiecare zi de 

vineri ,  incepand cu data de 
08.07.2016 la sediul lichidatorului 
judiciar situat in Ploiesti, str. Cerna 
nr. 11, jud. Prahova. Date de contact: 
telefon 0725093254; fax 0344404029; 
email: catalin.george.tudor@gmail.
com. Bunul ce urmeaza a fi licitat: 
Chiosc PVC (Constructie provizorie). 
Caietul de sarcini, in valoare de 500 
lei, se va putea   achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Onoclim Saniterm SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică apartament impreuna cu 
suprafata indiviza de 3,153 mp din 
cota comuna şi terenul indiviz de 
5,640 mp din terenul aferent 
constructiei, situat in Mangalia - 
Statiunea Saturn, str. Henny Ignatie, 
nr. 6, ”Hotel Gama”, et. V, judet 
Constanta la prețul de evaluare 
(47.928 lei fara TVA). Licitaţia va 
avea loc în 11.07.2016, ora 14/00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
18.07.2016, 25.07.2016, 01.08.2016, 
08.08.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Compen SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
mobile (cernator faina auto, panou 
solar + kit, boiler, tanc apa, etc) la 
prețurile de evaluare. Licitaţia va 
avea loc în 06.07.2016, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
08.07.2016, 11.07.2016, 13.07.2016, 
15.07.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Compania Energopetrol S.A. socie-
tate in reorganizare, vinde teren 
intravilan in suprafata de 4.161 mp 
situat în Oras Bragadiru, Str. Grivitei, 
tarla 110, parcela 524,525, Judetul 
Ilfov, vecini: Nord – Orasul Braga-
diru; Sud – DE 519; Est – Orasul 
Bragadiru; Vest – Orasul Bragadiru,  
la pretul de 40 euro/mp, fara TVA. 
Licitatiile se vor organiza la sediul 
administratorului judiciar in data de 
07.07.2016 ora 10:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta 
este reprogramata pentru data de 
08.07.2016, 19.07.2016, 22.07.2016, 
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26.07.2016, 29.07.2016, 02.08.2016, 
05.08.2016, 09.08.2016, 12.08.2016 la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii lici-
tatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la adresa mai sus 
mentionata, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Compania Naţională de Căi Ferate 
“CFR” SA, Sucursala Regionala de 
Căi Ferate Braşov – Serviciul Comer-
cial, cu sediul în Braşov, str. Politeh-
nicii nr.1, organizează la sediul 
societăţii, licitaţie publică, deschisă, cu 
strigare, în data de 25.07.2016 de la 
ora 11ºº pentru închirierea de locaţii 
(spaţii şi terenuri) disponibile în 
vederea desfăşurării de activităţi 
comerciale, prestări servicii, publici-
tate, depozite,  etc., situate pe raza 
staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. 
aflate în  subordinea Sucursalei Regio-
nala CF Braşov. Pentru detalii vă 
puteţi adresa la sediul Sucursalei 
Regionale CF Braşov– Serviciul 
Comercial– Biroul Contractare  
(telefon: 0268429107, 0268410108) 
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro– 
CFR SA- Licitaţii interne– nivel regi-
onal- închirieri. În vederea participării 
la licitaţie este necesară achiziţionarea 
caietului de sarcini, unde se regăsesc 
criteriile de selecţie a ofertanţilor, 
preţul minim de pornire a licitaţiei, 
valoarea taxelor ce trebuie achitate. 
Documentele necesare participării la 
licitaţie se vor depune la sediul  Sucur-
salei Regionale de Căi Ferate Braşov 
– Serviciul Comercial, până la data de 
19.07.2016.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Consiliul Local al 
comunei Rădeşti, cu sediul în comuna 
Rădeşti, satul Rădeşti, str.Principală, 
nr.260, Jud.Alba, cod fiscal: 4562281, 
tel.0258.879.300, fax: 0258.879.491, 
e-mail: primaria.radesti@yahoo.ro. 
2.Obiectul concesiunii: Imobil teren 
situate în loc.Leorinţ, com.Rădeşti, 
jud.Alba, înscris în CF nr.70670 
Rădeşti, cu nr.top. 70670, în suprafaţă 
de 5.000 mp. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire. 3.1.Docu-

mentaţia de atribuire şi alte informaţii 
se pot obţine de la Primăria Comunei 
Rădeşti, cu sediul în comuna Rădeşti, 
satul Rădeşti, str.Principală, nr.260, 
Jud.Alba. 3.2.Documentatia de atri-
buire poate fi obţinută de la comparti-
mentul administraţie publică din 
cadrul Primăriei Comunei Rădeşti, cu 
suma de 20 lei, care se poate achita la 
caseria Primăriei Comunei Rădeşti. 
3.3.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20 iulie 2016, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele. 4.1.Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 25 
iulie 2016, orele 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Consiliul 
Local al comunei Rădeşti, cu sediul în 
comuna Rădeşti, satul Rădeşti, str.
Principală, nr.260, Jud.Alba. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 25 iulie 2016, orele 12,00, la 
Consiliul Local al comunei Rădeşti, cu 
sediul în comuna Rădeşti, satul 
Rădeşti, str.Principală, nr.260, Jud.
Alba. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instantei. 
Litigiile apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului de 
concesiune precum şi a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit Legii contenciosului adminis-
trativ nr.554/2004. Acţiunea în justiţie 
se introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Alba, cu 
sediul în Mun.Alba Iulia, str.Iuliu 
Maniu, nr.20, cod poştal: 510111, Jud.
Alba, tel :  0258.813.510, fax: 
0258.811.184, în termenul prevăzut de 
Legea nr.554/2004. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
29/06/2016. Relaţii suplimentate se 
obţin la telefon 0258.879.300 sau la 
sediul Primăriei Comunei Rădeşti, 
Judeţul Alba.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresă, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Şerbăneşti, 
Dumitru Popovici, Nr.139, Şerbă-
neş t i ,  jude ţu l  O l t ,  t e l e fon : 
0249.484.001, fax: 0249.484.001, 
e-mail: iliedflorin@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 

identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Spaţiu în suprafata 
de 38mp şi teren aferent în suprafaţa 
de 120mp, situat în intravilanul 
Comunei Şerbăneşti în scop comer-
cial, producţie, servicii, domeniu 
public al localităţii. 3.Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Caietul de sarcini poate fi găsit la 
sediul  Primărie i  Şerbăneşt i . 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Cerere depusă la 
sediul  Primărie i  Şerbăneşt i . 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul achiziţii 
din cadrul Primăriei Şerbăneşti. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului, nr.4/2006: Costul achiziţionării 
unui exemplar al caietului de sarcini 
este de 50Lei. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 27.07.2016, 
ora 10.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Oferta trebuie depusă în 1 exem-
plar original. 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 28.07.2016, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Şerbăneşti, 
Judeţul Olt, Str.Dumitru Popovici, 
nr.139. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar în original în plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 29.07.2016, ora 10.00, Primăria 
Comunei Şerbăneşti, Judeţul Olt, str.
Dumitru Popovici, nr.139. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Olt, 
Municipiul Slatina, Str.Mănăstirii, 
nr.2, Judeţul Olt, tel.0249.414.989, 
fax.0249.437.370, e-mail: tribuna-
lul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
01.07.2016.

l Anunt privind organizarea licita-
ţiei de vânzarea masă lemnoasă pe 
picior şi fasonată. Organizatorul 
licitaţiei: R.N.P.-Romsilva, Directia 
Silvica Valcea, cu sediul in Rm.
Valcea, Str.Carol I, nr. 37, Jud.
Valcea, telefon 0250-732.823, 0250-

735.840, fax 0250-739.266, e-mail: 
office@valcea.rosilva.ro..Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 14.07.2016, 
ora 11,00. Locul desfăşurării licita-
ţiei: sediul Teatrului Anton Pann din 
Rm.Valcea, bd. Tudor Vladimirescu, 
nr 23 , Jud.Valcea. Tipul licitaţiei: 
licitaţie publică în plic închis. Lici-
taţia este organizată şi se va desfă-
ş u r a  c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r 
„Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică” aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 
11.07.2016, incepand cu ora 11,00. 
Data şi ora limită până la care poate 
fi depusă documentaţia pentru 
preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
08.07.2016, ora 14,00. Rezultatul 
preselectiei va fi afisat la sediul orga-
nizatorului, precum si pe site-ul 
www.valcea.rosilva.ro. Lista parti-
zilor /loturilor/pieselor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei 
pentru fiecare partidă/lot/piesă sunt 
afişate la sediul organizatorului şi pe 
site-ul www.rosilva.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior este de 
9371 m3 ,din care pe natură de 
produse: - produse principale: 1923 
m3; - produse secundare: 6957 m3;   
- produse igienă: 147 m3; - produse 
accidentale: 344 m3; şi respectiv pe 
specii şi grupe de specii: - răşinoase: 
3123 m3; -  fag: 3142 m3;-  stejari: 
692 m3; - diverse specii tari: 1297 
m3;-  diverse specii moi: 1117 m3. 
Volumul total de masă lemnoasă 
fasonată oferit la licitaţie 1392,35 
m3,  din care pe sortimente: - lemn 
pentru furnire tehnice: 0 m3; - lemn 
pentru cherestea: 548,116 m3; - lemn 
rotund şi despicat pentru industria 
celulozei şi hârtiei: 14,954  m3; - 
lemn pentru PAL şi PFL: 369,278 
m3; - lemn rotund de foioase şi răşi-
noase pentru construcţii:  280,902  
m3; - lemn de foc: 176,045 m3; - 
cherestea: 3,055 m3. şi respectiv pe 
specii şi grupe de specii: - răşinoase: 
333,278 m3; - fag: 288,132 m3; - 
stejar, gorun: 82,283  m3; - cer, 
gârniţă: 362,628 m3; - salcâm: 
45,371 m3; - cireş: 110,828 m3; - 
paltin: 5,704 m3; - frasin:  92,979 
m3; - tei: 12,91 m3; - plop: 14,548 
m3; - diverse specii tari: 27,365 m3; 
- diverse specii moi: 16,324 m3. 
Masa lemnoasă oferită spre vânzare 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică  certificat FSC® (FSC-
C109255), iar materialul lemnos 
fasonat confiscat este fara certificat 
in sistemul FSC. Masa lemnoasă 
rămasă neadjudecată după înche-
ierea licitaţiei se va putea adjudeca 

prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de reglementă-
rile în vigoare. Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul organi-
zatorului licitaţiei începând cu data 
de: 04.07.2016. Pentru informaţii şi 
date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei:  ing. 
Doncea Cosmin şi ing. Iosif Adrian, 
la telefonul precizat la datele 
privind organizatorul.

PIERDERI  
l Declar pierdută agreere taxi cu 
seria OBTF 29098 eliberată de 
R.A.R. pe numele Nostra Egeo.

l General Aliment Total S.R.L. cu 
sediul în Bucureşti, Aleea Covasna 
nr.4, bl. E14, sc.1, ap.3, Sector 4, J40/ 
21709/ 2004, C.U.I. 17072079, declar 
pierdut (nul) Certificat de înregistrare

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 Sara Real Construct SRL 
(licitația a III - a). Anul 2016, luna 07, ziua 18, ora 11.00. 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 18, luna 07, anul 2016, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, 
proprietatea debitorului SC Sara Real Construct SRL, cu domiciliul fiscal în Sat Trestieni, Comuna Ulmi, 
județul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 16812348: Denumire bunuri imobile - descriere sumară, 
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (Lei, exclusiv TVA); Teren extravilan în suprafață de 7.000 
mp, 15.500 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.300 mp, 36.000 lei; Teren extravilan în suprafață 
de 11.700 mp, 26.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.800 mp, 9.500 lei. Total: 87.000 lei. 
Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal (Legea nr. 
571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de către orice 
persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. 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 „taxă 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 in limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu 
au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană 
interpusă cu debitorul, 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, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0246.270.520, persoană de contact: Marian Vlad.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor PubliceDâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, oraș Titu, Str. Gării, nr. 79. Dosar de executare nr. 13. Nr. 
21151/27.06.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. 
Anul 2016, luna iulie, ziua 26. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, se face cunoscut că, în ziua de 26, luna iulie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea 
Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Daia Rada, cu domiciliul fiscal în localitatea Costeștii din Vale, sat Maruntișu, județ 
Dâmbovița, bl. …, sc. ..., etaj ..., ap. …, cod de identificare fiscală: a). Teren arabil extravilan, în 
suprafață de 5000 mp, situat în localitatea Costeștii din Vale, sat Maruntișu, județ Dâmbovița, T22/8, P 
121, preț de evaluare/ de pornire al licitației: 8885 lei (exclusiv TVA ),  cu vecinii: N - Matei Ioana, E - 
Hr HC 130, S - Anghel Ana, V - DE 184. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru 
vânzarea bunurilor imobile, taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, este scutit. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele : Creditori, 
Sarcini; AJFP Dâmbovița - SFO Titu, PV Sechestru 25562/11.05.20111. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de 
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali, că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte 
la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 
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 0245.651.112. Data afișării: 04.07.2016.

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Valeanca SRL - Pitești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Mercedes-Benz, 
Sprinter, Microbuz 312 D 4025, nr. iden tificare 
WDB9034631P969024, an fabricație 1999, AG-11-HGR, 7.928 
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 RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 
Codul de procedura fiscală republicat, până în ziua de 14.07.2016,  
ora 14.00. Licitația va avea loc în data de 15.07.2016, 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 - 3410.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Anunț 
licitație. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, cu 
sediul în Slobozia, Bd. M. Basarab, nr. 14, organizează în data de 
14.07.2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Ialomița, licitație publică deschisă pentru 
vânzarea următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului: 1. Autoturism marca Dacia Logan, 
an fabricație 2005, la prețul de 2.964 lei, cu TVA; 2. Autoturism 
marca Chrysler Voyager, an fabricatie 1996, la prețul de 2964 lei, 
cu TVA. Pasul de licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la 
licitație: conform HG 731/2007 republicată, privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG 14/2007 pentru 
reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei 
interesați vor achita o garanție de participare de 10% din prețul de 
pornire al licitației în contul RO11TREZ3915005XXX005738, CUI 
29511925, deschis la Trezoreria Slobozia și vor depune 
documentele de participare la licitație prevăzute la art. 24, alin. 1 
din Hotărârea sus menționată, până la data de 13.07.2016, ora 
16.00. Informații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. 
Ialomița - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6, 
cam. 608, telefon 0243.237.144, interior 151.


