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OFERTE SERVICIU
l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea şi 
procesarea clătitelor, 4 posturi. 
Punct de lucru în incinta Gării 
d e  N o r d  B u c u r e ş t i . 
0724925883.

l Fabrica de mobila cu sediul 
in Loc.Alexandria,  jud.
Teleorman, ofera 11 locuri de 
munca pentru: muncitori 
necalificati, tamplari cu experi-
enta si 1 post de electrician 
pentru reparatii si intretinere. 
0752.312.327

l Angajăm şoferi de TIR, 
Da n emarca  – N orv eg ia . 
Condiții de muncă şi salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+4528351103, +452341883. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk

l Rectificare anunţ concurs: la 
anunţul cu nr. de înregistrare 
109686 publicat în M. Of. nr. 
1209 din data de 25.08.2017 se 
face următoarea rectificare la 
condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale de kinetoterapeut: În loc 
de „-4 posturi kinetoterapeut: 
-studii superioare absolvite cu 
licenţă în kinetoterapie, cu 
specializarea kinetoterapie şi 
motricitate specifică.” se va citi 
„-4 posturi kinetoterapeut: 
-studii superioare absolvite cu 
licenţă în kinetoterapie sau 
fiziokinetoterapie.

l Anunţ amânare concurs: 
Centrul de sănătate multifunc-
țional ,,Sf. Nectarie’’ cu sediul 
în bulevardul Uverturii nr. 81, 
sector 6, anunţă amânarea 
concursului pentru ocuparea a 
2 posturi contractuale de 
execuție vacante de psiholog 
organizat iniţial: -proba scrisă/ 
practică în data de 19.09.2017 
ora 10.00; -proba interviu pe 
25.09.2017 programare înce-
pând cu ora 10.00. Astfel: 

-proba scrisă/ practică până la 
data care va fi anunţată ulte-
rior; -proba interviu până la 
data care va fi anunţată ulte-
rior. Restul datelor privind 
organizarea şi desfăşurarea 
concursului din data de 19.09/ 
25.09.2017 rămân neschimbate 
conform anunţului nr. 109686/ 
22.08.2017 publicat în Moni-
torul Oficial nr. 1209 din data 
de 25.09.2017.

l Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. 
Carol Davila” Bucureşti orga-
nizează concurs  pentru 
ocuparea unui număr de 37 
posturi contractuale vacante de 
asistent medical debutant (PL), 
conform H.G. nr. 286/2011. 
Condiţii specifice: nivel de 
studii– postliceale; diplomă de 
şcoală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conf. H.G. nr. 
797/1997, în specialitatea medi-
cină generală; diplomă de 
bacalaureat; certificat de 
membru O.A.M.G.M.A.M.R. – 
specialitatea medicină gene-
rală, avizat şi valabil la data 
concursului. Certificatul va fi 
însoţit de avizul anual (pentru 
persoanele care exercită 
profesia de asistent medical 
generalist) sau de adeverinţa 
pentru participare la concurs, 
e l i b e r a t ă  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. (în cazul 
persoanelor care nu exercită 
profesia de asistent medical 
generalist); nivel de acces la 
informaţii clasificate, precum 
şi acordul scris al candidatului 
privind verificarea în vederea 
obţinerii autorizaţiei de acces la 
informaţii clasificate sau a 
certificatului de securitate, în 
cazul în care acesta este 
declarat „admis”; condiţii de 
vechime: -. Concursul se va 
desfăşura astfel: proba scrisă– 
25.09.2017 ora 09.00, interviu– 
29.09.2017 şi 02.10.2017, ora 
09.00, la sediul Spitalului 
Universitar de Urgenţă Militar 
Central “Dr. Carol Davila”. 
Perioada de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs 
este: 04.09.2017– 15.09.2017. 
Relaţii suplimentare pe site-ul 
www.scumc.ro la rubrica 
“Cariere” şi la Biroul Personal 

C i v i l  C o n t r a c t u a l  d i n 
S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” 
cu sediul în Bucureşti, Str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, 
s e c t o r  1 –  t e l e f o n 
021.319.30.51– 61 interior 108.

l Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Constanţa, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
str.Nicolae Iorga, nr. 85, judeţul 
Constanţa ,  organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-asistent medical generalist: 1 
p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 26.09.2017, 
ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 29.09.2017, ora 12.00; 
-Proba practică în data de 
29.09.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: 
lic.sanitar cu echivalare PL/PL; 
-studii: diplomă de bacalau-
reat; -vechime în muncă: 
minim 12 luni în specialitate; 
-abilităţi/ cunoştinţe operare 
PC -MS Off ice  (Exce l , 
Windows). 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 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-mail: crts_
constanta@yahoo.com

l În conformitate cu prevede-
rile art. 58, alin. 2, lit.b) din 
Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcționarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevede-
rile HGR nr.611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcționarilor publici, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Primăria Comunei 
Poiana Stampei, județul 
Suceava, cu sediul în comuna 
Poiana Stampei, str. Principală, 
nr. 228, județul Suceava, orga-
nizează concurs de recutare 
pentru ocuparea funcției 
publice vacante de consilier 
juridic clasa I, grad profesional 
asistent, în cadrul Comparti-
mentului Juridic, pe perioadă 
nedeterminată. Denumirea 
postului: funcția publică 
vacantă consilier juridic, grad 
profesional asistent, în cadrul 
Compartimentului Juridic. 
Concursul va avea loc la sediul 
instituției din comuna Poiana 

Stampei, județul Suceava, 
după cum urmează: -în data de 
09.10.2017, ora 10.00, proba 
scrisă; -în data de 11.10.2017, 
ora 12.00, interviul. Pentru 
participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
juridic; -vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 
1 an. În vederea participării la 
concurs, în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a, candidații 
vor depune dosarul de concurs 
la registratura instituției, care 
va conține în mod obligatoriu: 
a) formularul de înscriere 
prevăzut în anexa nr. 3 la HG 
nr. 611/2008; b) copia actului 
de identitate; c) copiile diplo-
melor de studii şi ale altor acte 
care atestă efectuarea unor 
specializări; d) copia carnetului 
de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste 
vechimea în muncă şi, după 
caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei 
publice; e) cazierul judiciar; f) 
adeverinţa care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului 
de către medicul de familie al 
candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) 
declaraţia pe propria răspun-
dere sau adeverinţa care să 
ateste că nu a desfăşurat activi-
tăţi de poliţie politică. 3. 
Condiţii de participare la 
concurs sunt cele prevăzute de 
art. 54 din Legea nr. 188/1999, 
privind Statutul funcţionarilor 
publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Relații 
suplimentare la sediul Primă-
riei Poiana Stampei, județul 
Suceava. Date de contact: 
telefon: 0230.575.177, interior: 
17, e-mail: poiana_stampei@
yahoo.com

l Centrul Cultural „Buco-
vina”, cu sediul în localitatea 
Suceava, str.Universității, 
nr.48, județul Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
unor posturi vacante corespun-
zătoare următoarelor funcții 
contractuale de execuție: 1. 
Consultant artistic gr. IA S- 0,5 
normă la Compartimentul 
proiecte culturale al Direcției 
Centrul pentru Promovarea şi 
Conservarea Culturii Tradițio-
nale. Condițiile de participare: 
-cetăţenie română; -fără ante-
cedente penale; -cunoaşterea 

limbii române vorbit şi scris; 
-studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -minim 
6 ani şi 6 luni vechime în speci-
alitate; -activitate artistică 
desfăşurată împreună cu mino-
ritățile din județul Suceava; 
-recunoaştere în domeniul 
cultural. 2. Consultant artistic 
gr.II S la Atelierul promova-
re-valorificare al Direcției 
Centrul pentru Promovarea şi 
Conservarea Culturii Tradițio-
nale. Condițiile  de participare: 
-cetăţenie română; -fără ante-
cedente penale; -cunoaşterea 
limbii române vorbit şi scris; 
-studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; -minim 
6 luni vechime în specialitate; 
-calificări în domeniul etno-
grafic sau literar. 3.Referent 
artistic tr.I- 0,5 normă- două 
posturi (studii medii) la Ateli-
erul promovare-valorificare al 
Direcției Centrul pentru 
Promovarea şi Conservarea 
Culturii Tradiționale. Condi-
țiile  de participare: -cetăţenie 
română; -fără antecedente 
penale; -cunoaşterea limbii 
române vorbit şi scris; -studii 
medii; -minim 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate; -experi-
ență în activitatea artistică 
desfăşurată cu grupurile folclo-
rice de amatori; -performer la 
un instrument tradițional- 
fluier, vioară, cobză, conform  
HGR 286/2011 cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura la 
sediul Centrului Cultural 
“Bucovina” din Suceava, str. 
Universității, nr. 48, etajul III,  
după cum urmează: Proba 
scrisă în data de 26.09.2017, 
ora 11.00, Interviul se va 
susține în maxim 4 zile lucră-
toare  de la data susținerii 
probei scrise. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs la sediul instituției,  
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la apariția anunțului în 

Monitorul Oficial (data afişării 
anunțului la sediul instituției şi 
pe site-ul acesteia). Relaţii 
suplimentare la sediul: din str. 
Universității nr. 48, telefon/fax: 
0230.551.372, e-mail: centrul_
cultural_bucovina@yahoo.com

l Societatea Naţională a Sării 
SA Sucursala Salina Slănic, cu 
sediul în oraşul Slănic, str.
Cuza-Vodă, nr.22, judeţul 
Prahova, scoate la concurs un 
post de specialist mentenanţă 
mecanică echipamente indus-
triale. Concursul se organi-
zează la sediul sucursalei şi va 
consta în proba scrisă şi 
interviu. Data organizării 
concursului: 14 septembrie 
2017, ora 10.00- proba scrisă, 
20 septembrie -interviul. Dosa-
rele de concurs se pot depune 
până la data de 11 septembrie 
2017, inclusiv, ora 15.00. Cerin-
ţele postului: -studii superioare 
de licenţă şi/sau master în 
specializarea inginerie meca-
nică, inginerie de petrol şi ingi-
nerie minieră. Responsabilitate: 
mentenanţă instalaţiilor şi 
utilajelor din sucursală. 
Dosarul de înscriere va conţine: 
-cerere pentru participare la 
concurs; -copia actului de iden-
titate; -curriculum vitae; -copie 
diplomă de studii şi eventuale 

 - Ajutor Bucătar 
 - Bucătar 
 - Îngrijitor spaţii hoteliere 
 - Cameristă hotel 
 - Ospătar 
 - Ajutor Ospătar 
 - Lucrător room service  - Lucrător room service 
 - Lucrător bucătărie 

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de         

sănătate privat.
Tel. 0725972231

ANGAJEAZĂ

Electrocons Group 
Proiect Int’l 

angajează contabi(ă). 
Experienţa in           

domeniu constituie 
un avantaj.              

Tel. 0754.707.626
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specializări; -certificatul de 
cazier judiciar sau o declaraţie 
pe propria răspundere că nu 
există antecedente penale; 
-adeverinţă de la medicul de 
familie din care să rezulte 
starea de sănătate. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0244.240.994-995, 
int.136.

l Universitatea Tehnică de 
C o n s t r u c ţ i i  B u c u r e ş t i 
(U.T.C.B.) cu sediul în Bucu-
resti, bld. Lacul Tei, nr. 122-124, 
Sectorul  2 ,  organizează 
concurs, conf. H.G. nr. 286/ 
2011, pentru ocuparea postului 
contractual vacant de auditor 
I(S) din cadrul Serviciului de 
Audit Intern al U.T.C.B.  
Condiţii specifice: Studii supe-
rioare de lungă durată în ştiinţe 
economice, ştiinţe inginereşti 
sau ştiinţe juridice; Certificat 
de absolvire a unui curs de 
„Auditor intern” recunoscut de 
Autoritatea Naţională pentru 
Calificări, curs postuniversitar 
sau de masterat în audit; 
Vechime în specialitatea studi-
ilor superioare de minimum 5 
ani; Vechime în funcţia de 
auditor de minimum 3 ani; 
Cunoaşterea legislaţiei şi a 
normelor specifice activităţii de 
audit intern, inclusiv codul 
privind conduita etică a aces-
tuia; Cunoştinţe de operare pe 
calculator (MS OFFICE, 
Internet Explorer, etc.) – nivel 
mediu; Nu a încetat contractul 
individual de muncă/ raportul 
de serviciu pentru motive disci-
plinare în ultimii 5 ani; Limbi 
străine: engleză şi/ sau franceză 
– nivel mediu. Constituie 
avantaj deţinerea certificatului 
de atestare ca auditor intern 
emis de către M.F.P. şi absol-
virea altor cursuri de speciali-
zare în domeniul postului scos 
la concurs. Data limită până la 
care se pot depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
18.09.2017 la sediul U.T.C.B. 
din bld. Lacul Tei nr. 122 – 124, 
Sector 2, în clădirea Blocul 
Administrativ, etaj I, camera 
nr. 33, în intervalul orar: 08:00 
– 15:30. Proba scrisă va avea 

loc în data de 09.10.2017 în 
intervalul orar 10:00 – 12:00 la 
sediul U.T.C.B. din bld. Lacul 
Tei nr. 122 – 124, Sector 2, în 
clădirea Blocului Adminis-
trativ, etaj I, camera 41. Data 
interviului va fi anunţată după 
proba scrisă. Relatii suplimen-
tare la sediul U.T.C.B., pe 
www.utcb.ro sau la telefon: 
0212421208, persoana de 
contact: Margareta Dragomir.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul 
în Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea urmatorului post de 
executie vacant din cadrul 
Căminului de Bătrâni: 1. 
Muncitor necalificat – 1 post. 
Condiții de participare: - 
m i n i m  s t u d i i  8  c l a s e . 
Concursul se va desfăşura la 
sediul din Piața. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: înscrierile 
se fac în perioada 04.09.2017 - 
15.09.2017 intre orele 9.00 - 
14.00; - proba scrisă va avea loc 
în data de 27.09.2017 ora 
9.30;  proba interviu/proba 
practică va avea loc în data de 
29.09.2017 ora 9.30. Dosarele 
de înscriere se depun la regis-
tratura instituției si trebuie să 
conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Condițiile de participare 
sunt afişate la sediul instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A şi pe 
site-ul institutiei www.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780 sau 0244511137 
tasta 120.

l Spitalul Orăşenesc Hațeg, cu 
sediul în localitatea Hațeg, 
str.T.Vladimirescu, nr.7, județul 
Hunedoara,  organizează 
concurs pentru ocuparea pe 
durată nedeterminată, conform 
HG 286/23.03.2011, cu modifi-
carile ulterioare, a unui post- 
funcț ie  contractuală de 
execuție: 1.Denumirea postului  
vacant şi a locului de muncă: 1 
post îngrijitoare, în secția Pedi-
atrie. 2.Condiții generale şi 

specifice pentru ocuparea 
postului: pot participa la 
concurs persoanele care înde-
plinesc condițiile generale 
prevăzute de art.3 din anexa la 
HG 286/2011 cu modificările 
ulterioare. Condiții specifice 
prevăzute în fişa postului: nivel 
studii: şcoală generală; vechime 
minimă: nesolicitată. 3.Condi-
țiile de desfăşurare a concur-
sului: Pentru înscrierea la 
concurs, candidații vor depune 
dosarul de concurs la birou 
RUNOS, până în data de 
1 8 . 0 9 . 2 0 1 7 ,  o r a  1 0 . 0 0 . 
Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă în data de 
26.09.2017, ora 10.00, sala de 
documentare a Spitalului 
Orăşenesc Hațeg, proba prac-
tică în data de 28.09.2017, ora 
10.00, Spitalul Orăşenesc 
Hațeg, proba interviu în data 
de 02.10.2017, ora 10.00, sala 
de documentare a Spitalului 
Orăşenesc Hațeg. Persoană 
contact: Avram Petronela, 
tel.0354.408.894; 0354.408.895, 
Fax: 0354.802.463, int.133, 134. 

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând struguri albi, negri 
pentru vin, direct de la produ-
cător. Cele mai bune preţuri! 
0758.306.628.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Închiriez apartament 2 
camere zona Militari, sector 6, 
r e c e n t  m o d e r n i z a t . 
0727.915.122.

CITAȚII  
l Doncean  C. Gavril, fiul lui 
Doncean Veronica  este citat  la 
Judecătoria Suceava   în 
dosarul nr.   9365/314/2016, 
obiect -partaj judiciar, termen 
de judecată 14.09.2017, în 
contradictoriu cu  Dascălu 
Gheorghe şi Dascălu Daniela. 

l Mărgărint ( fosta Gavril) 
Marieta este chemata in jude-
cata pentru partaj de catre 
Gavril Petrache in dosarul nr. 
24117/245/2015 al Judecatoriei 
Iasi , cu termen de judecata la 
18.09.2017, ora 8:30, C36 M.

l U.A.T  Comuna Ion 
Neculce , Jud Iaşi in calitate 
de parata este chemata la 
Tribunalul Iasi, Strada Elena 
Doamna nr. 1 A, in ziua de 
18.09.2017, ora 9:00, completul  
D1, sala 2, et 2, in proces cu 
Parohia Sfintii Ioachim si Ana 
,  Comuna Ion Neculce , 
Judetul Iasi – in calitate de 
r e c l a m a t a ,  i n  d o s a r u l 
nr.3000/99/2017 al Tribuna-
lului Iasi, avand ca obiect 

uzurcapiune Biserică, Casa 
parohială şi terenul aferent.

l Micescu Octavian Costin, 
fiul defunctului   Micescu 
Nicolae Petre, decedat la data 
de 05.04.2016, este citat la 
Judecătoria Piteşti, judeţul 
A r g e ş ,  p e n t r u  d a t a  d e 
22.09.2017, ora 11, Complet 

C5-4V, sala 3, in calitate de 
intervenient in dosarul nr. 
309/280/2013.

DIVERSE  
l Ciuleanu  Bogdan  ş i 
Ciuleanu Naira, având domi-
cilul în Str.Cântecului, nr.9, 
județul Ilfov, comuna Dobro-

eşti, localitatea Fundeni, titular 
al planului/programului „Plan 
Urbanistic Zonal -Construire 
imobile locuințe colective” 
localitatea Bucureşti, Șos.
Dobroeşti, nr.37-39, sector 2, 
anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Topoloveni. Nr. 28284. Data: 01.09.2017. Anunț privind 

amânarea vânzării pentru bunuri mobile. În conformitate cu 

prevederile art. 247, alin. (6) din Legea nr. 207/2015, privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, licitația din data de 06.09.2017, orele 11.00, privind 

vânzarea cantității de 43 320 kg zahar, aparținând debitorului 

DUINEA ION, cu domiciliul în comuna Priboieni, sat Paras-

chivești, nr. 22A, jud. Argeș, publicată prin anunțul de vânzare 

nr. 27119/21.08.2017, se amână până la soluționarea unor 

aspecte juridice. Reluarea licitației va fi publicată ulterior, 

conform prevederilor legale în vigoare.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. Nr. ... din 22.08.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna August, Ziua 22. În 

temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19, luna septembrie, ora 

12.00, anul 2017, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri 

imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane MIRCEA STAN, licitația a I -a: a) spațiu comercial 

în suprafață de 60 mp, situat în localitatea Costești Vale, nr. 156, judet Dâmbovița, preț de pornire al 

licitației 42480 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - SFO Titu. Sarcini: P.V. Sechestru - 16036/24.05.2016. *) În 

conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 19)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se 

prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte 

de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau 

a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 

române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru 

persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie 

de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: 

- plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației se va face în contul 

RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.651112. Data afișării: 

04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 10170 din 30.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului ROVARAL RECYCLING S.R.L., prima licitație: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 

Semiremorcă cisternă, marca SLP, varianta 2D, caroserie cisternă transport produse petroliere, an 

fabricație 1997, nr. identificare UXM2C22PV22M1104, masa proprie 8.550 kg, masa autorizată 

22.000kg, masa max. autorizată 29.550 kg, Sechestru B.E.J. Tănăsescu George Dorian, 9.964 lei, 

19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.
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menţionat şi declanşarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei 
Regionale pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, din Aleea 

Lacul Morii, nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de 
luni până joi, între orele 9.00-
11.00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la 
sediul ARPMB în termen de 18 

zile de la data publicării anun-
ţului. 

l Aceasta informare este efec-
tuata de S.C. CONPET S.A., 
cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 

1848, nr. 1-3, Prahova, ce inten-
tioneza sa solicite de la SGA 
Prahova, aviz de gospodarire a 
apelor pentru realizarea lucra-
rilor de “Inlocuire tronson de 

conducta de aproximativ 1350 
m din conducta de ø 8 5/8” 
Boldesti - Ploiesti, intre ventil 
mal stang rau Teleajen si iesire 
Balast iera” propus a f i 

amplasat in comuna Bucov, 
extravilan, judetul Prahova. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 28867895. Nr. 10200 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 13.00, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului ANGHEL PROMOTOR S.R.L., licitația a III - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism 

Dacia SD/ LSDJW/ Logan, nr. înmatriculare CL-30-ANG , an fabricație 2008, nr. de identificare 

UU1LSDJWC39370391, 1461 cmc, motorină, culoare gri met. ,Nu se cunosc, 2.604 lei, neimpozabil. 

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop 

și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții 

depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; 

b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter 

personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 10167 din 31.08.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 

6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FUNDAȚIA PENTRU 

DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA CĂLĂRAȘI, licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit; Autoturism   

Dacia Logan SD KSD9L, nr. înmatriculare CL-01-FDC, an fabricație 2002, nr. de identificare 

UU1KSD9L546248463, 1461 cmc, motorină, culoare gri, Nu se cunosc, 14.449 lei, 19%. *) Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de par-

ticipare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de 

pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la 

Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). 

pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, 

copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a res-

pecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patri-

moniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, 

după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 10169 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 10.30, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului GROZEA EXPEDIȚII S.R.L., licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autotractor 

Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004228455, serie 

motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-04-AOM, Nu se cunosc, 9.249 lei, 19%; 

Autotractor Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr. identificare WJMM1VSK004226406, 

serie motor 006079, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET, Nu se cunosc, 8.393 lei, 19%. *) 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor 

mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop 

și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții 

depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; 

b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. Nr. ... din 22.08.2017. Anunț privind 

vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017 Luna August, Ziua 22. În 

temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 19, luna septembrie, anul 

2017, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde la licitație următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului PAUN CORNEL, cu domiciliul fiscal în Potlogi, sat Românești, str. 

Preot Popa Ștefan, sector 1, prima licitație. a) Teren extravilan, categoria folosință arabil, în 

suprafață de 1.600 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, tarla 26, parcela 1130/2, jud. 

Dâmbovița, preț de pornire a primei licitații 5.930 lei (exclusivTVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: Proces 

verbal de sechestru nr. 35914/24.11.2016. b) Teren extravilan, categoria folosință arabil, în 

suprafață de 1.300 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, tarla 26, parcela 1130/1, jud. 

Dâmbovița, preț de pornire a primei licitații  4.561 lei (exclusivTVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: Proces 

verbal de sechestru nr. 35914/24.11.2016. c) Teren extravilan, categoria folosință arabil, în 

suprafață de 7.500 mp, situat în localitatea Potlogi, sat Românești, tarla 59/1, parcela 44, jud. 

Dâmbovița, preț de pornire a primei licitații 27.368 lei (exclusivTVA), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița - S.F.O. Titu. Sarcini: Proces 

verbal de sechestru nr. 35914/24.11.2016. În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este scutită de cota de TVA 

19%. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 

fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: - plata taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 

se va face în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului Târgoviște. 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0245.651112. Data afișării: 04.09.2017.
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uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la soli-
citarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa mentio-
nata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa soli-
citantului sau la adresa SGA 
Prahova Str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, dupa data de 04.09.2017.

l Conpet S.A. Ploiesti, anunţă 
publicul interesat asupra depu-
neri solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „înlocuire tronson de 
conducta de aproximativ 1350 
m din conducta DE Ø 8⅝ 
Boldesti – Ploiesti, între ventil 
mal stâng râu teleajen si iesire 
balastieră”,   propus a f i 
amplasat în  comuna Bucov, 
Tarla (45, 46), Parcela (P, Dr, 
Vn, Hr), judetul Prahova. 
Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Prahova din 
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino nr. 306 şi la sediul Conpet 
S.A., strada Anul 1848, nr. 1 – 
3, Ploiesti, Jud. Prahova, în 

zilele de luni până joi, între 
orele 09.00 – 15.30 si vineri 
între orele 9 – 13. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Prahova din 
Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacu-
zino nr. 306, in termen de 5 zile 
de la data publicarii prezen-
tului anunt.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
conform incheiere din data de 
29.08.2017,pronunţată de 
Tribunalul Dambovita, Secţia a 
I I -a  Civ i lă ,  în  dosaru l 
4732/120/2017, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolventei impotriva debi-
toarei Class Metal Construct 
SRL, cu sediul in loc.Titu, str. 
Garii, nr. 44BIS, corp C1, et.1, 
jud. Dambovita, J15/426/2016, 
CUI 16271804.  Termenul 
limită pentru depunerea cere-
rilor de admitere a creantelor 
este 09.10.2017.Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor,în-
tocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor este 20.10.2017. 
Termenul pentru solutionarea 
contestatiilor si pentru afisarea 
tabelului definitiv al creanţelor 
este13.11.2017.Prima adunare 

a  c r e d i t o r i l o r  l a  d a t a 
de 25.10.2017 , ora 15:00  la 
sediul lichidatorului judiciar.

l Toma Maria, avand domici-
liul in judetul Ilfov, sat Berceni, 
str. Domnita Balas, nr. 27 
t i t u l a r  a l  p l a n u l u i 
P.U.Z.-construire ansamblu 
locuinte individuale P+1E+M 
si functiuni complementare, 
amenajare circulatii, utilitati, 
localitatea Berceni, judet Ilfov, 
T12, P32/1/10, 11, 12, 13, 14,  
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuinte 
individuale P+1E+M. Docu-
mentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU-nr.11C 
din data de 16.08.2016. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen 
de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand 
cu data de 28.06.2017.

l Andrei Ionica avand domici-
liul in municipiul Bucuresti, str. 

Sos.Berceni, sectorul 4, nr.18, 
bloc 4, sc.A, etaj 1, ap.6 titular 
al planului P.U.Z.-construire 
ansamblu locuinte individuale 
P+1E+M si functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni, 
judet Ilfov, T4, P15/2/3, 15/2/2,  
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului Favorabil 
pentru PUZ-construire locuinte 
individuale P+1E+M. Docu-
mentatia a fost afisata pentru 
consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov si a fost discu-
tata in sedinta CATU- nr.11C 
din data de 16.08.2016. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului 
Judetean Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr.18, sector 1 
(tel. 021/212.56.93), in termen 
de 12 zile  calendaristice de la 
publicarea anuntului, incepand 
cu data de 28.06.2017.

l Cismaru Alina Maria, avand 
domiciliul in Bucuresti, sector 
6, str. Belsugului, nr. 60, titular 
a l  p r o i e c t u l u i  
P.U.Z-,,dezmembrare teren in 8 
loturi si construire 8 locuinte 

S+P+2E’’ in Judet Ilfov, Oras 
Buftea, str. In Vlad, nr.  80, 
anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului de oportu-
nitate al Primariei Buftea si a 
declansarii procedurii de infor-
mare a publicului cf. ord. 
2701/2010. Documentatia  
putand f i  consultata la 
Primaria Buftea. Observatii /
comentarii si sugestii  se 
primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Primariei 
Buftea, cu  sediul in Ilfov, Oras 
Buftea, Pta. Mihai Eminescu, 
nr. 1, sector 1 (tel. 021/212.56.93 
), de luni pana vineri, intre 
orele 09:00- 14:00.

l Mitrea Ştefan Lucian, prin 
reprezentant Andrei Mlenajek, 
titulari ai planului PUZ-  
,,Construire Ansamblu de 
Locuinţe Colective P+2, P+4, 
cu Dotări Aferente, Servicii 
Comerciale, Sanitare, Dotări 
Educaţionale, Împrejmuire, 
Amenajare Parcări şi Circulaţii 
în Incintă, Branşamente la 
Utilităţi, organizare de şantier’’, 
în localitatea Pantelimon, Str. 
Cernica, Tarla 75, Parcela 
756/1, jud.Ilfov, nr. Cad. 244, 
anunţă publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu şi 
declanşarea etapei de înca-
drare.  Prima versiune a 
planului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei Protecţia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (în spatele benzină-
riei Lukoil), sector 6, de luni 
până joi între orele 9.00-11.00. 
Observaţii şi sugestii se primesc 
în scris la sediul APM ILFOV 
în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Valu lui 
Traian, Strada Primăriei, nr.1, 
județul Constanța, cod fiscal: 
4671718, telefon: 0241.231.006, 
fax: 0241.231.353, e-mail: 
primar@valu-lui-traian.ro. 
2.Categorie şi descrierea servici-
ilor: contract de finanţare 
nerambursabilă, în conformi-
tate cu prevederile Legii 
350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 10168 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 10.00, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului FUNDAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA 

CĂLĂRAȘI, licitația a II - a: a). C1 - Construcții administrative și social culturale în suprafață de 193 

mp; C2 - Construcții anexă în suprafață de 16 mp; C3 - Construcții anexă în suprafață de 51 mp; C4 - 

Construcții anexă în suprafață de 176 mp; C5 - Construcții anexă în suprafață de 14 mp și teren 

intravilan în suprafață de 4000 mp (din acte) - 3632 mp (măsurați), situate în jud.  Călărași, 

localitatea Grădiștea, cartea funciară nr. 20473 - valoare 130.712 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale si privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Nu se cunosc, Nu se cunosc. b). 

Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ..., în suprafață de ... mp, 

situat în localitatea ..., preț de evaluare/ de pornire al licitatiei ... lei (exclusiv TVA *)), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri ..., preț de 

evaluare/ de pornire al licitatiei ... lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

(cota de TVA - 19%). 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop 

și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții 

depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; 

b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, 

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 28460556. Nr. 10171 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 11.30, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SANSICA MAG S.R.L., licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare 

sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Canapea 2 locuri 

textil 16 buc., Nu este cazul, 192 lei/buc., 19%; Masă cafea din pal melaminat 12 buc., Nu este 

cazul, 110 lei/buc., 19%; Canapea piele 3 buc., Nu este cazul, 284 lei/buc., 19%; Canapea textil 3 

locuri, 1 buc., Nu este cazul, 279 lei/buc., 19%; Vitrină frigorifică verticală cu geam, 3 buc., Nu este 

cazul, 209 lei/buc., 19%; Sistem audio amplificator și boxe, 1 buc., Nu este cazul, 784 lei, 19%; 

Vitrină bar cu oglindă din pal melaminat, 1 buc., Nu este cazul, 695 lei, 19%; Mobilier bar - masă din 

pal melaminat cu sertare, 1 buc., Nu este cazul, 308 lei, 19%; Televizor LG diag. 120 cm, 1 buc., Nu 

este cazul, 685 lei, 19%; Sistem supraveghere video cu 16 camere de supraveghere, 1 buc., Nu este 

cazul, 1096 lei, 19%; Masă lemn terasă rustică din lemn masiv, 8 buc., Nu este cazul, 343 lei/buc., 

19%; Canapea lemn terasă, rustică din lemn masiv, 17 buc., Nu este cazul, 137 lei/buc., 19%; 

Ghivece de terasă din lemn masiv, 17 buc., Nu este cazul, 116 lei/buc., 19%. *) Regimul și cotele de 

taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până         

la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun,               

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b).         

dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție,       

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.
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general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 3. 
Domeniile pentru care se acordă 
finanţare nerambursabilă de la 
bugetul local în 2017, conform 
HCL nr. 118/20.03.2017: 1.Acti-
vități culturale: 80.000,00Lei. 
Total: 80.000 Lei. 4. Durata de 
implementare a proiectelor: 
octombrie-decembrie 2017. 
5.Data-limită pentru depunerea 
proiectelor: 05.10.2017, ora 
15.00. Solicitantul va depune 
documentaţia prevăzută în 
„Regulamentul privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
comunei Valu lui Traian alocate 
pentru activități nonprofit de 
interes local”, aprobat prin HCL 
nr.308/16.09.2015, la Registra-
tura Primăriei Comunei Valu lui 
Traian, str.Primăriei, nr.1, cod 
poştal: 907300, cu menţiunea pe 
plic a denumirii proiectului, 
adresa şi numele complet al 
solicitantului, domeniul pentru 
care se solicită finanţare cu 
menţiunea „A nu se deschide 
îna in te  de  s e s iunea  de 
evaluare”. 6. Limba în care 

trebuie redactate documentele: 
limba română. 7.Comunicarea: 
Comisia va comunica la înche-
ierea procedurii de evaluare şi 
selectare, în scris, solicitanţilor 
neselecţionaţi motivele neacor-
dării finanţării şi celor selecţio-
naţi nivelul sumelor aprobate în 
vederea încheierii contractelor. 
8.  Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fondurile bugetului 
local al comunei Valu lui 
Traian alocate pentru activități 
nonprofit de interes local se 
poate descărca de pe site-ul: 
www.valu-lui-traian.ro. 9.
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 06.10.2017, 
ora 15.00. 10.Evaluarea şi 
selecţionarea proiectelor în 
vederea obţinerii de finanţare 
nerambursabilă se va face de 
către comisia de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor de 
in t e re s  pub l i c ,  în  da ta 
11.10.2017, ora 11.00. 11.Data 
transmiterii spre publicare a 
anunţului de participare către 
Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial”: 01.09.2017.

LICITAȚII  
l Lichidatorul societății 
Nazac Trade SRL -în lichidare 
voluntară, vinde prin licitație 
publică cu strigare bunuri 
mobile şi imobile (teren în 
extravilanul oraşului Galați şi 
terenur i  în  intravi lanul 
oraşului Aleşd şi sat Chistag, 
județul Bihor). Caietul de 
sarcini cuprinzând descrierea 
bunurilor, prețul de pornire la 
licitație şi regulamentul de 
vânzare pot fi obținute de la 
sediul lichidatorului zilnic, 
între orele 12.00-16.00. Lici-
tația va avea loc la sediul  
lichidatorului din Galați, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, Bl.
A12B,  Ap.3 ,  la  data  de 
08.09.2017, ora 14.00. În caz 
de neadjudecare, licitațiile se 
vor relua la sediul din Galați, 
str.B-dul Dunărea, nr.21, Bl.
A12B, Ap.3, cu acelaşi preț de 
pornire, la data de: 15.09.2017, 
22.09.2017 şi 29.09.2017, ora 
14.00. Relații suplimentare la 
telefon: 0236.321.896 sau 0742
.036.395.                                                       

l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
apartamentului situat in 
Campina, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 24, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 
12, jud. Prahova, compus din 
doua camere si dependinte cu o 
suprafata utila de 50,44 mp; 
pretul de pornire al licitatiei este 
de 88.440 lei (pret nepurtator de 
TVA). Licitatiile vor avea loc pe 
data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 
13 .09 .2017 ,  14 .09 .2017 , 
20 .09 .2017 ,  21 .09 .2017 , 
27 .09 .2017 ,  28 .09 .2017 , 
04.10.2017 si 05.10.2017 orele 
12:30 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl. 
33 S1, et. 7, cab. 7B. Conditiile de 
participare la licitatie sunt menti-
onate in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar, 
a carui valoare este de 1000 lei 
(fara TVA). Relatii suplimentare 
la telefon 0344104525.
 
l S.C. Plaiul Concom Impex 
SRL, prin lichidator anunta 
vanzarea prin licitatie publica a 
bunului imobil aflat in patrimo-
niul debitoarei, respectiv terenul 
intravilan in suprafata de 9.996 
mp situat in loc Secaria, Tarla 31, 

parcela F356, jud Prahova, la 
pretul de 12.045 lei (pret nepur-
tator de TVA). Terenul este 
înscris in cartea funciara. Licita-
tiile vor avea loc in data 
de:  06.09.2017, 07.09.2017, 
13 .09 .2017 ,  14 .09 .2017 , 
20 .09 .2017 ,  21 .09 .2017 , 
27 .09 .2017 ,  28 .09 .2017 , 
04.10.2017 si 05.10.2017, orele 
12:30 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, 
bl.33 S1, et. 7, cab. 7B. Conditii 
de participare si relatii suplimen-
tare la telefon 0344104525.

l Debitorul SC Sangria Com 
SRL -în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: 
Mijloace fixe (carmangerie) apar-
ținând SC Sangria Com SRL -în 
faliment, prețul de pornire al 
licitației pentru fiecare bun în 
parte este diminuat cu 60% față 
de prețul din Raportul de 
evaluare întocmit în aprilie 2016, 
exclusiv TVA, iar lista cu aceste 
bunuri poate fi obținută de la 
lichidatorul judiciar. Prețul Caie-
tului de sarcini este de 500 lei 
exclusiv TVA şi poate fi achitat 
c u  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 

deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse şi Asoci-
ații SPRL sau în numerar la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Participarea la licitație 
este condiționată de consemnarea 
î n  c o n t u l  n r . 
RO77PIRB4211727014001000, 
deschis la Piraeus Bank Romania, 
Sucursala Panduri, până la data şi 
ora stabilită pentru şedința de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației pentru 
bunul pentru care se licitează şi de 
achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietului de sarcini. Prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 20.09.2017, ora 14.00, iar 
dacă acestea nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data de:  
27 .09 .2017 ,  04 .10 .2017 , 
11 .10 .2017 ,  18 .10 .2017 , 
25 .10 .2017 ,  01 .11 .2017 , 
08.11.2017, 15.11.2017 si  
22.11.2017 ora 14.00. Toate şedin-
țele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzeşti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la 021.318.74.25, email: 
dinu.urse@gmail.com. Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 35804903. Nr. 10201 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 13.30, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului FAST AUTO STAR S.R.L., licitația a III - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Mașină 

pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia și asigură o înaltă abilitate, cât și 

silențiozitate, acționată de un motor electric independent (defectă), Nu se cunosc, 602 lei, 19%; 

Mașină pentru spălat auto, echipată cu un boiler ce optimizează combustia și asigură o înaltă 

abilitate, cât și silențiozitate, acționată de un motor electric independent, Nu se cunosc, 1.136 lei, 

19%; Aparat încărcare freon, pentru service aer condiționat la instalațiile montate pe turisme și 

utilitare, Nu se cunosc, 1.591 lei, 19%; Aparat presiune aer/ azot, dotat cu regulator de presiune la 

intrarea aerului comprimat de alimentare, manometre pentru presiunea aerului comprimat și 

presiunea azotului, 2 furtune cu cuple rapide, pistol de umflat cu manometru și cu tub Venturi pentru 

scoaterea aerului din anvelopă, Nu se cunosc, 1.227 lei, 19%; Instalație de ridicat hidraulică - 

elevator electro - hidraulic cu două coloane, pentru atelier vulcanizare și service auto, Nu se cunosc, 

4.544 lei, 19%; Mașină echilibrat roți, afișaj valori, sistem de măsurare și frânare, Nu se cunosc, 841 

lei, 19%; Recipient colectare ulei, pneumatic, rezervor, vas colector, Nu se cunosc, 193 lei, 19%; 

Aparat dejantat roți, acționat electro - pneumatic pentru montarea - demontarea anvelopelor 

turisme, SUV și utilitare, Nu se cunosc, 477 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de 

lemn, Nu se cunosc, 205 lei, 19%; Banc de lucru, structură metalică cu blat de lemn, un sertar, Nu se 

cunosc, 227 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, 

la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele 

documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata 

taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie 

Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 

f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice 

străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului, prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 04.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeana a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 34930237. Nr. 10166 din 31.08.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna august, ziua 31. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna septembrie, anul 2017, ora 09.00, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului ALL WRAPPED UP S.R.L., licitația a II - a: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Suedeză 

universală OZM 68F: Capacitate: 120 buc/min - max, total energie necesară: 2,87 kw (380 V - 50 

Hz), total aer necesar: 6 Bar min, lungime pungă: 80 - 1400 mm, lățime pungă: 650 mm max., 

grosimea foliei; 0.02 - 0.08 mm, lungimea mașinii: 3800 mm, lățimea mașinii: 1080 mm, înălțimea 

mașinii: 1120 mm, greutatea mașinii: 750 kg, Nu se cunosc, 29.945 lei, neimpozabil; Presă 

hidraulică pentru balotat deșeuri plastic, seria 316, Nu se cunosc, 4.845 lei, neimpozabil; Obiecte 

mobilier: Birou, scaun, corp mobilă, Nu se cunosc, 410 lei, neimpozabil. Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Cantitate (Buc.), Greutate (Kg), Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *); Role folie pungi plastic culoare albă, 17 buc., 564,00 kg, Nu se cunosc, 440 

lei, neimpozabil; Role folie pungi plastic culoare negru, 35 buc., 555,00 kg, Nu se cunosc, 366 lei, 

neimpozabil; Role folie pungi plastic culoare albastru, 8 buc., 160,00 kg, Nu se cunosc, 106 lei, 

neimpozabil; Role folie pungi plastic culoare gri, 17 buc., 562,00 kg, Nu se cunosc, 371 lei, 

neimpozabil *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului, prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 04.09.2017.
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l Debitorul SC Monalisa 
Investments SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare următoarele 
imobile: 1.Teren extravilan situat 
în com. Ștefăneștii de Jos, 
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela 
40/3/25, în suprafață de 

12.000mp. Prețul de pornire al 
licitației este de 74.401,7euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini este de 2.000 lei exclusiv 
TVA. 2.Teren extravilan situat în 
com. Ștefăneștii de Jos, județul 
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, 
în suprafața de 22.336mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 

138.486,67euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini este 
de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.
Teren extravilan situat în com. 
Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/3/26, în 
suprafață de 12.800mp. Prețul 
de pornire al licitației este de 
79.361,85euro exclusiv TVA. 

Prețul caietului de sarcini este 
de 2.000 lei exclusiv TVA. Parti-
ciparea la licitație este condițio-
nată de consemnarea în contul 
nr. RO31BFER140000010832 
RO01, deschis la Banca Comer-
cială Feroviară, Ag. Popa Tatu, 
sub sancţiunea decăderii, cel mai 
târziu cu o zi înainte de data și 

ora ședinței de licitație, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire 
a licitației și de achiziționarea 
până la aceeași dată a Caietului 
de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini se achită prin OP în 
c o n t u l  n r . 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la Ing Bank -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse și 
Asociații SPRL sau în numerar 
la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, cam.504, 
sector 1. Pentru imobilele menți-
onate mai sus, prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
18.09.2017 ora 15.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor avea loc în 
datele de 25.09.2017, 02.10.2017, 
09 .10 .2017,  16 .10 .2017, 
23 .10 .2017,  30 .10 .2017, 
06.11.2017, 13.11.2017 și 
20.11.2017 ora 15.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfă-
șura la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. 
Buzești nr.71, et.5, cam.502-505, 
sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunați la tel.: 021.318.74.25, 
dinu.urse@gmail.com.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului imobil, 
reprezentand teren/constructii 
inscris in C.F. nr. 30101/Slatina - 
Timis, nr. top: 31 - Sadova Veche, 
Cad: C1, Top: 31, aflat in propri-
etatea debitoarei SC Mannheim 
Oil SRL, situat administrativ in 
Comuna Slatina Timis, Sat 
Sadova Veche, nr. 158, denumita 
generic " Statie distributie carbu-
ranti". Pretul de pornire al licita-
tiei  este de 100% din pretul de 
evaluare, respectiv 1.391.674,05 
Lei + T.V.A, (echivalentul a 
302.900 EUR, la cursul BNR de 
azi, 01.09.2017, 1 euro = 4.5945 
Lei). Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
14.09.2017, orele 11.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l SC Mannheim Oil SRL - în 
faliment anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunurilor 
mobile, reprezentand mijloace 
fixe si obiecte de inventar, aflate 
in proprietatea debitoarei SC 
Mannheim Oil SRL, situate 
administrativ in Caransebes, 
Calea Severinului, nr. 7, jud. 

Caras - Severin. Pretul de 
pornire al licitatiei este conform 
centralizatorului anexat rapor-
tului de evaluare + T.V.A, Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  
0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 100 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 
11.09.2017, orele 13.00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin.

l Primăria Municipiului 
Câmpulung Moldovenesc 
anunţă desfășurarea licitaţiei 
publice cu strigare în data de 
22.09.2017, ora 10.00, privind 
închirierea unei suprafeţe de 
teren proprietatea publică a 
municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, în vederea ampla-
sării de construcţii și echipa-
mente specifice serviciilor de 
telecomunicaţii situate în str.
Gheorghe Doja. Terenul are 
suprafaţa de 1mp. Documentele 
pentru participarea la licitaţie se 
depun la registratura Primăriei 
Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc până la data de 
21.09.2017, ora 14.00. Analiza 
documentelor depuse de partici-
panţii la licitaţie va avea loc în 
data de 21.09.2017, ora 15.30. 
Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei Municipiului Câmpu-
lung Moldovenesc, din str.22 
Decembrie, nr.2. Condiţiile de 
participare, caietul de sarcini și 
alte informaţii cu privire la 
desfășurarea licitaţiei se pot 
obţine de la Serviciul patrimoniu 
(camera 41) din cadrul Primăriei 
Municipiului Câmpulung 
Moldovenesc.

l Primăria Comunei Bratca, cu 
sediul în localitatea Bratca, nr. 
126, județul Bihor, CIF: 4738400, 
tel./fax: 0259.315.650, e-mail: 
primariabratca@yahoo.com, 
organizează licitație publică cu 
plic închis pentru: Închiriere 
clădire. 1. Închirierea clădirii 
denumită „Clădire a fostei 
Exploatări Miniere Bratca”, 
situată în localitatea Bratca, nr. 
215, comuna Bratca, aflată în 
proprietatea publică a Comunei 
Bratca și administrarea Consi-
liului Local al Comunei Bratca, 
în scopul realizării unor venituri 
la bugetul local și prevenirea 
degradării acesteia. 2. Durata 
închirierii este: 5 ani. 3. Oferta 
care face obiectul licitaţiei este 
compusă din: 1. Suprafaţă 
construită de 228mp și suprafaţă 
utilă de 171 mp. Licitația va 
avea loc în data de 27.09.2017, 
ora 12.00, în loc. Bratca -Sala de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită - Persoane Juridice. Anunț privind vânzarea 

bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017 Luna August, Ziua 31. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18, luna 

septembrie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, 

proprietate a debitorului SC ROTW GUARD SECURITY SRL, licitația a II-a: a) Clădire - apartament 3 camere în suprafață de 62,84 mp, 

situat în localitatea Giurgiu, str. București, bl. 66/1D, parter, ap. 31, preț de pornire al licitației 87.979 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. b) Ansamblu de clădiri în suprafață de 841 mp, compus din: hală 

industrială în suprafață de 518 mp, depozit în suprafață de 226 mp, șopron metalic în suprafata de 81 mp, wc în suprafață de 12 mp și 

fosă septică în suprafață de 4 mp și teren intravilan aferent în suprafață de 2.485 mp, situate în localitatea Hotarele, str. Hotarele - 

București, nr. 58, preț de pornire al licitației 648.362 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; c) Teren extravilan - tarla 99/21, parcela 1526/21, număr cadastral 30536, 

în suprafață de 4.500 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.038 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; d) Teren extravilan - tarla 

91/19, parcela 1481/42, număr cadastral 30533, în suprafață de 14.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire 

al licitației 9.585 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing România IFN; e) Teren extravilan - tarla 49/6, parcela 697/4, număr cadastral 30547, în suprafață de 2.200 mp, situat în 

localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.485 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; f) Teren extravilan - tarla 91/17, parcela 1418/27, 

număr cadastral 30549, în suprafață de 1.849 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.248 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România 

IFN; g) Teren extravilan - tarla 91/19, parcela 1418/12, număr cadastral 30546, în suprafață de 13.000 mp, situat în localitatea 

Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 8.775 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; h) Teren extravilan - tarla 44/15, parcela 607/30, număr cadastral 

30528, în suprafață de 2.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.485 lei (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; i) Teren 

extravilan - tarla 91/17, parcela 1481/2, număr cadastral 30534, în suprafață de 3.700 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, 

preț de pornire al licitației 2.475 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz urmărire silită 

imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; j) Teren extravilan - tarla 39/115, parcela 520/123, număr cadastral 30532, în suprafață 

de 4.900 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.308 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; k) Teren extravilan - tarla 91/19, 

parcela 1418/4, număr cadastral 30555, în suprafață de 7.200 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 

4.860 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing 

România IFN; l) Teren extravilan - tarla 90/18, parcela 1402/5, număr cadastral 30529, în suprafață de 1.400 mp, situat în localitatea 

Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 945 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; m) Teren extravilan - tarla 90/20, parcela 1402/8, număr cadastral 30535, 

în suprafață de 11.800 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 7.965 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; n) Teren extravilan - tarla 

122/41, parcela 1817/23, număr cadastral 30395, în suprafață de 6.945 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire 

al licitației 4.688 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche 

Leasing România IFN; o) teren extravilan - tarla 120/39, parcela 1813/37, număr cadastral 30438, în suprafață de 7.500 mp, situat în 

localitatea Hotarele, . Giurgiu, preț de pornire al licitației 5.063 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; p) Teren extravilan - tarla 126/71, parcela 1842/37, număr 

cadastral 30442, în suprafață de 4.800 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.240 lei (exclusiv TVA 

*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; q) Teren 

extravilan - tarla 128/87, parcela 1867/16, număr cadastral 30451, în suprafață de 3.841 mp, situat în localitatea Hotarele, jud. 

Giurgiu, preț de pornire al licitației 2.593 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: urmărire 

silită imobiliară - Deutsche Leasing România IFN; r) Teren extravilan - tarla 12/1, parcela 113/25, număr cadastral 30057, în suprafață 

de 10.200 mp, situat în localitatea Herăști, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 6.885 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul; s) Teren extravilan - tarla 19/19/1, parcela 285/6, număr cadastral 31000, în 

suprafață de 4.700 mp, situat în localitatea Herăști, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 3.173 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul; t) teren extravilan - tarla 28, parcela 470/116, număr cadastral 31028, 

în suprafață de 11.400 mp, situat în localitatea Herăști, jud. Giurgiu, preț de pornire al licitației 7.695 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: nu este cazul. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) 

pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care 

certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte 

informații de interes pentru cumpărător, după caz: - taxa de participare la licitație se virează în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 

cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; - cererea de participare la licitația publică și oferta de cumpărare, se va 

depune conform modelului prevăzut în anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017 - privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate 

în domeniul colectării creanțelor fiscale; - procedura de licitație se va efectua conform Ordin 1129/2009. Pentru informații suplimentare 

vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.216705, tasta 2-1, cu domnul Dan Buzea. Data afișării: 31.08.2017.
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ședințe a Primăriei din cadrul 
Căminului Cultural Bratca. 
Prețul de pornire a licitației este 
de 2 Lei /mp /lună + TVA 
(conform raportului  de 
evaluare). Documentația de 
atribuire se poate obține de la 
sediul Primăriei Comunei 
Bratca, compartimentul de achi-
ziții publice. Pot participa la lici-
tație ofertanți persoane fizice sau 
juridice române care au sediul 
sau domiciliul în România și pot 
să depună o singură ofertă. 
Cheltuielile ocazionate de orga-
nizarea și desfășurarea proce-
durii de închiriere, inclusiv costul 
documentației tehnice vor fi 
suportate de ofertanți. Ofer-
tantul va depune o dată cu oferta 
incluse în plicul exterior sigilat 
dovada achitării: -50Lei pentru 
caietul de sarcini și a instrucțiu-
nilor licitației, suma care se va 
depune în numerar la casieria 
unității și care nu se va restitui. 
-50 Lei garanția de participare la 
licitație, care se va depune în 
numerar la casieria unității și 
care se va restitui ofertanților 
declarați respinși. Data-limită 

pentru primirea de solicitări de 
clarificări este 18.09.2017, ora 
16.00. Oferta nu trebuie să 
conțină rânduri suplimentare, 
ștersături sau cuvinte scrise peste 
scrisul inițial. Se va refuza 
primirea ofertelor în plicuri dete-
riorate sau desfăcute, indiferent 
de cauza care a produs acest 
lucru. Oferta se va depune 
într-un singur exemplar de către 
ofertant. Oferta va fi redactată în 
limba română și va fi predată 
organizatorului Primăriei 
Comunei Bratca, pe adresa: 
Bratca, nr. 126, județul Bihor, 
pâna la data de 25.09.2017, ora 
12.00. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Aleșd, 
orașul Aleșd, str. Piața Unirii, nr. 
5, județul Bihor, cod: 415100. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație spre publicare către insti-
tuțiile abilitate este data de 
04.09.2017.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator av. Liscan 

Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Eurodo Maxim SRL 
desemnat prin Sentinta Civila nr. 
1594 din data de 12.02.2014, 
pronuntata in Dosar nr. 
20704/3/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Eurodo Maxim 
SRL constand in teren intravilan 
avand suprafata de 600mp, 
situat in  loc. Eforie Sud, str. 
Tranilvaniei, jud. Constanta, in 
valoare totala de 29.000 euro 
fara TVA. Vanzare a bunului 
imobil apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 
11.09.2017 ora 15,00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in 
care bunul imobil nu se va adju-
deca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere 

la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date 
despre starea bunurilor, pretul 
acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet 
de sarcini este de 300 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI  
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Munteanu Lucian. Il declar nul.

l Pierdut Atestat transport 
marfă, eliberat de ARR Argeș pe 
numele Catrina Gheorghe, din 
com. Ţiţești, jud. Argeș. Se 

declară nul.

l Pierdut certificat inregistrare 
si certificate constatatoare activi-
tati, NIK Smart House SRL, 
J40/4378/2013, CUI31456890. 
Declaram nule. 

l Nextrom Industries SRL, 
având CUI:26873394, declar 
pierdut Certificat Constatator 
emis de ORC de pe lângă Tribu-
nalul Dolj, de la sediul social din 
sat Ghercești, com.Ghercești, str. 
Aviatorilor, nr. 48, jud. Dolj. Îl 
declar nul.

Pierdut CUI al societăţii 
Leader Euro House DCC 
SRL, cu sediul în București, 
Sector 2, Şos.Colentina, nr.55, 
bl.83, având CUI:20061533, 
înreg. la ORC sub nr.
J40/21376/2006, pe care îl 
declar nul.

l Pierdut atestat mărfuri peri-
culoase și certificatul de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto nr. 0389394000, valabil 
până la 04.03.2021 eliberate de 

A.R.R. Maramureș pe numele 
Mureșan Sorin Marius. Se 
declară nule.

l S.C. Sofisticat Auto S.R.L. cu 
sediul în București, sector 1, str. 
Goloviţa nr. 58, C.U.I. 24763174, 
declar pierdut din 23.08.2017 
facturier A5 cu 3 pagini cu seria 
de la SFA000151 până la 
SFA000200, din care declar nule 
000161- 000200, necompletate și 
neștampilate.

l Declar pierdute și nule certi-
ficat de calificare profesională și 
supliment descriptiv al certifica-
tului seria I nr. 00291847 eliberat 
de către C.N.F.P.A. a cursului de 
formare cu durata de 2 ani și 
foaie matricolă cu aceeași serie, 
nr. și dată, pe numele Ghiţă 
Mihai.

l S.C. ADB COMPTA S.R.L., 
București, sector 1, str. Matei 
Millo nr. 12, cam. 2, et. 2, ap. 9, 
cod fiscal 34557430, pierdut 
certificat înregistrare TVA intra-
comunitare seria B nr. 1346326 
emis de D.G.R.F.P.B.

      Adplanner Studio                           Str. Gh. Pop de Basesti nr. 25A, camera 2, sector 2.                             
Tel. 031.805.95.50.

Anunţuri Presa Scrisă Bd. Magheru Nr. 32-36, Anexa E, ap. 1, sector 1, 
Tel. 0767.195.285.

Argeşul Liber                                  Bd. Republicii Nr. 88, Piteşti. Tel. 0248-217.704.

Grup Licitaţii Publice SRL              Str. I.C Brătianu Nr. 135, Brăila. tel. 0757.592.586. 

Calliope SRL                                   Str. Republicii Nr. 5 Ploieşti, Tel. 0244-514.052.

Curierul de Vâlcea                         Calea lui Traian nr. 125, Bl. SOCOM, Et. 3, Rm. Vâlcea 
Tel.  0250-732.325

Coris 2000                                       B-dul Chimiei Nr. 6, bl. D2, parter, Slobozia. 
Tel. 0243.23.11.83

Genin Media                               Bucureşti. Tel. 0722.609.887

Global Impex Distribution                 Str. Muntenimii Nr. 2, Iaşi. 
Grupul De Presă Român                  Şos. Mihai Bravu nr. 3, Sector 2. Tel. 021-252.63.01
In Media SRL                                   Str. Traian Grozavescu Nr 7, Braşov. Tel. 0268-549.712
Indicativ Media                                  Str. Ing. N. Teodorescu Nr. 41, Sector 6. 

Tel. 021-311.69.80
1st Klass International                        Str. 13 Septembrie Nr. 126, bl. P34, Sector 5. 

Tel: 021-411.75.67.
Manpres Distribution                       Pţa Presei Libere, nr. 1, Corp C, Parter, Cam. 11, Sector 1 

Tel. 021.312.48 .01
Maxim                                           Bd. Carol Nr. 35. Tel. 021-314.52.01
Metropolitan Maxpress ADV               Str. Madona Dudu, Bl.8, Et.P, Cam. 6. Craiova

Tel. 0768.44.11.33
Paper Ganet                                      B-dul Timişoara nr. 35, Sector 6. Tel. 021-746.57.62

Profesional Global Press                   Bd.  Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. 3, ap. 69, Sector 4  
Telemedia Press                                 Str. Libertăţii Nr. 63, bloc A1- A3, Alexandria. 

Tel. 0247-317.738

Ziua Tomis                                          Str. Trandafirului Nr. 12, Constanţa. Tel. 0241-55.20.19

Anunţurile se preiau şi prin intermediul agenţiilor noastre partenere:

VREI SĂ PUBLICI UN ANUNŢ ÎN 
JURNALUL NAŢIONAL?                   

NIMIC MAI SIMPLU!

Anunţul tău va fi publicat în ediţia naţională tipărită în                
maximum 24 de ore!

Sună la numerele de telefon 0741.079.105 sau 021.208.75.01 
sau scrie la adresa de email micapublicitate@jurnalul.ro.




