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OFERTE SERVICIU
SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în 
producţia animală. Dorim seriozitate, responsabi-
litate, fără antecedente penale. 0735.179.940.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămi-
oarei nr. 37 CF.4481136. Organizează concurs, 
conform HG. 286/2011, pentru ocuparea unui 
post vacant de execuție pe durata nedeterminata, 
de şofer gradul I., şi  ocuparea unui post vacant 
de execuție pe durata determinată, de medic 
veterinar  gradul I, în cadrul serviciului de 
control oficial al siguranţei alimentelor pentru 
unităţile care produc alimente de origine animală, 
conform Ordinului ANSVSA nr. 64/2007. - 
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 
Pentru postul de şofer; a) Studii medii absolvite 
cu diploma de bacalaureat sau absolvent al şcolii 
profesionale; b) Posesor al permisului de condu-
cere pentru categoria de vehicule B,C; c) Vechime 
minimă de 5 ani în conducerea de autovehicule; 
d) Cunoştinţe minime de mecanică auto; Pentru 
postul de medic veterinar; a) Studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă, studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalent, în domeniul medicină veterinară; 
b) vechime în specialitatea funcției - 7 ani. - Data, 
ora şi locul desfăşurării concursului; 29.07.2015 
– ora 10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare – proba 
scrisă; - 31.07.2015 – ora 14,00 la sediul DSVSA 
Satu-Mare – interviul. - Data limită de depunere 
a dosarelor pentru ocuparea postului vacant - în 
termen de 10 de zile de la data publicării in Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
DSVSA Satu-Mare. - Informaţii suplimentare; 
datele de contact ale persoanei care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs– telefon 0261715956 
int. 127. Tematica pentru concurs se va pune la 
dispoziţie solicitanţilor de către unitate.

CITAȚII
Numitul Dumitru Marius Aurelian, domiciliat în 
Piteşti, str. Exerciţiu, Bl. P8, sc. A, ap. 14, este 
citat la Judecătoria Sibiu, în data de 07.07.2015, 
în Dosarul 11356/306/2009*, în proces cu Gălbe-
nuşă Vasile Gabriel.

Se citează Boţoacă Rodica în proces cu Boţoacă 
Ion, la Judecătoria Buzău, la data de 11.09.2015, 
dosar  nr. 7275/200/2015, ora 9.00, pentru autori-
tate părintească exclusivă.

DIVERSE
SC OMV Petrom SA, anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu 
pentru “Lucrări de amenajare platformă, drum 
acces şi foraj sondă H10 Independenţa, în comuna 
Independenţa, jud. Galaţi”, propus a fi realizat în 
extravilan com. Independenţa, T14, jud. Galaţi, 
titular SC OMV Petrom SA. Proiectul acordului de 
mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galaţi, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 2, în zilele de luni -joi, între 
orele 8:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30, 
precum şi la următoarea adresa de internet: http://
apmgl.anpm.ro. Observaţiile /contestaţiile publi-
cului se primesc la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regi-
ment 11 Siret, nr. 2, până la data de 15.07.2015 (în 
termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

Consiliul Judeţean Călăraşi. Anunţ de partici-
pare. 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: Consiliul 
Judeţean Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, telefon 0242/311.301, 
fax 0242/331.609, e-mail: cjcalarasi@calarasi.
ro. 1. Autoritatea contractantă: Judeţul Călăraşi 
prin Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în 
municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie, nr. 1, cod 
f i sca l  4294030,  te l .  0242/311.301,  fax 
0242/331.609, e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro, 
web:www.calarasi.ro.  2. Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare nerambursabilă: 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare. 3. Dome-
niile pentru care se acordă finanţarea nerambur-
sabilă: - Cultură religie şi învăţământ - muzică; 
cultură scrisă; arte vizuale, plastice şi ale specta-
colului; teatrul; creare de evenimente; alte activi-
tăţi culturale (promovarea imaginii judeţului 
Călăraşi şi a vieţii culturale a comunităţilor din 
judeţul Călăraşi); învăţământ (organizarea de 
consfătuiri, schimburi de experienţă, gale etc); 
activităţi educative cu tematică de mediu. - Acti-
vităţi sportive şi de tineret: - Sportul de perfor-
manţă (divizie superioară, divizie medie, divizie 
inferioară, sport individual) - valorificarea aptitu-
dinilor individuale şi de echipă în cadrul compe-
tiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, 
realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, 
cantonamente, semicantonamente, concursuri şi 
întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activi-
tăţii sportive pe plan local, naţional sau internaţi-
onal, după caz. - Sportul pentru toți - organizarea 
de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi 
manifestări; practicarea sportului pentru sănă-
tate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a 
modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii 
individului şi societăţii; participarea la tabere de 
pregătire, susţinerea prin participarea la compe-
tiţiile judeţene, naţionale şi/sau internaţionale 
pentru dezvoltarea spiritului competiţional, 
atragerea cât mai multor tineri către mişcare, 
dezvoltarea comportamentală care favorizează 
orientarea către performanţa cotidiană şi dezvol-
tare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de 
toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi 
recreere. • Proiecte sociale - asistenţă socială/
socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre 
specializate şi/sau la domiciliul beneficiarilor; 
cantine de ajutor social, servicii integrate de 
informare, conştientizare, orientare, mediere, 
consiliere şi îndrumare; dezvoltarea de servicii şi 
facilităţi afterschool în mediul rural pentru elevii 
defavorizaţi social; conştientizarea şi responsabi-
lizarea membrilor societăţii civile în raport cu 
diferite situaţii de risc, integrare şi reintegrare, 
pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă; 
centre de zi; alte tipuri de activităţi sociale cu 
impact semnificativ demonstrabil. ATENŢIE! 
Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra 
comunităţii sunt considerate prioritare. 4. Suma 
disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de 
autoritatea finanţatoare:  Grantul disponibil 
pentru această licitaţie este de 1.960 mii lei, 
defalcat astfel: - cultură, religie şi învăţământ: 
100 mii lei; - activităţi sportive şi de tineret: 1710 
mii lei; - asistenţă socială: 150 mii lei. Valorile 
finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt 
cuprinse între sumele de 5 mii lei şi 1000 mii lei, 
în funcţie de domeniul pentru care se aplică, 
conform ghidurilor solicitantului. Grantul maxim 
acordat prin acest program este de cel mult 90% 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele 

proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia 
sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% 
din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă 
ce va fi identificată în contul deschis special 
pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a 
solicitantului se va verifica odată cu întocmirea 
raportului final al proiectului. Contribuţia în 
natură nu este eligibilă. ATENŢIE! Gradul de 
implicare financiară a solicitantului este un 
criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară 
proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul 
obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 5. Localizare. 
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai 
din judeţul Călăraşi. 6. Eligibilitatea aplicanţilor  
(1) Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor 
nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: • să fie persoană 
fizică care să prezinte o formă de înregistrare, 
atestare sau apartenenţă din punct de vedere 
profesional, sau persoană juridică cu statut de 
asociaţie sau fundaţie constituită conform legii 
sau cult religios recunoscut de lege; • solicitantul 
trebuie să aibă activităţile din proiect incluse în 
documentele statutare; • solicitanţii trebuie să 
aibă sediul înregistrat în judetul Călăraşi (să fie 
înregistrate ca organizaţii româneşti conform 
legii române); • fiecare solicitant trebuie să contri-
buie cu minimum 10% din costurile eligibile 
totale ale proiectului; • să fie direct responsabili 
de pregătirea şi managementul proiectului şi să 
nu acţioneze ca un intermediar. (2) Potenţialii 
solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă 
dacă: • sunt în stare de faliment sau pe cale de 
lichidare, au activităţile administrate de către 
tribunal, au început proceduri de aranjamente cu 
creditorii, au activitatea suspendată sau sunt în 
orice situaţie analogă provenind dintr-o proce-
dură similară prevăzută în legislaţia şi reglemen-
tările în vigoare;  • au suferit condamnări 
definitive şi/sau irevocabile datorate unei 
conduite profesionale (ex: condamnare împotriva 
căreia nici un apel nu mai este posibil); • au 
suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile 
pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii 
criminale sau orice alte activităţi ilegale în detri-
mentul intereselor financiare ale unor terţi; • sunt 
declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare contrac-
tuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind 
dintr-o procedură de achiziţii sau de altă finan-
ţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor 
finanţatoare. Solicitanţii, respectiv partenerii 
(dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea 
de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că 
nu se încadrează în nici una din situaţiile de la 
punctele de mai sus. 7. Unde şi cum se depun 
cererile de finanţare. Documentele de eligibilitate 
ale proiectului pot fi trimise numai prin poştă sau 
direct la registratură, în plic sigilat, la sediul 
Autorităţii Finanţatoare: Consiliul Judeţean 
Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cod poştal 
910019, Călăraşi, la Registratura unităţii, 
parter. Documentele de eligibilitate trebuie îndo-
sariate şi sigilate. Plicul trebuie să poarte numele 
complet al solicitantului, adresa organizaţiei, 
titlul proiectului şi menţiunea (în limba română) 
„A nu se deschide înainte de sesiunea de 
evaluare”.  8. Termenul-limită pentru înaintarea 
solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 05 
august 2015, orele 16.30. Selecţia şi evaluarea 
proiectelor va fi în perioada 06 - 21 august 
2015. 9. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, Direcţia 
Dezvoltare Regională şi Relații Externe, telefon 
0242/311.301, int. 136 şi pe site-ul instituţiei www.
calarasi.ro. Notă: • Programul pentru acordarea 

finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2015, 
a fost publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr. 110 din 12.06.2015. Anunțul de 
participare a fost publicat în Monitorul Oficial al 
Românie i ,  Partea  a  VI-a ,  nr.  125  din 
03.07.2015. Vor fi analizate doar proiectele depuse 
în termenul stabilit prin anunţul de participare şi 
întocmite în conformitate cu documentaţia prevă-
zută în regulament şi care au ca beneficiari locui-
torii județului Călăraşi.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 24 
iunie 2015. Având în vedere cererea formulată de 
reclamanţii Romaniuc Ioana, domiciliată în 
Sighet, str. Mocăniţei nr. 12, CNP 2530225241635 
şi Romaniuc Petru, domiciliat în Sighet, str. 
Mocăniţei nr. 12, CNP 1540830241642, având ca 
obiect constatarea dobândirii dreptului de 
proprieate prin uzucapiune asupra imobilului 
reprezentând curţi, construcţii şi fâneaţă, situat 
în intravilanul localităţii Sighetu Marmaţiei, în 
suprafaţă de 4509 mp, cuprins în CF 1533 
Sighetu Marmaţiei, nr. top 3695/2/1, somează 
persoanele interesate care pot dovedi un drept 
sau un interes legitim să formuleze opoziţie în 
termen de şase luni de la publicarea prezentei 
somaţii. În cazul în care, în termen de şase luni de 
la emiterea publicaţiei prezentei somaţii nu s-a 
formulat opoziţie, instanţa va proceda la jude-
carea cererii formulate de reclamanţi. (Dosar nr. 
1365/307/2015). 

LICITAȚII
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi cu 
sediul în Călăraşi, Str.Prelungirea Independenţei, 
nr.3, Jud.Călăraşi, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare două autoturisme ARO 243, 
două microbuze TV 35 M şi un câine rasa 
rottweiler, sexul feminin, vârsta 2 ani şi 11 luni. 
Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul 
inspectoratului, începând cu data de 08.07.2015, 
achitând suma de 5Lei sau poate fi accesat pe 
site-ul: www.jandarmeriacalarasi.ro. Licitaţia se 
va desfăşura la sediul inspectoratului în data de 
23.07.2015, ora 10.30, iar în caz de neadjudecare, 
procedura se va repeta în zilele de 07.08.2015, ora 
10.30 şi respectiv 14.08.2015, ora 10.30. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0242/317.771, int.24402, la avizierul inspectora-
tului sau consultând site-ul: www.jandarmeriaca-
larasi.ro. 

Administratorul judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC Valle-
riana Medics Consult SRL cu sediul în Târgo-
vişte, Str. Gării nr. 6, spațiul nr. 39, corp B, et. 2, 
județul Dâmbovița, J15/71/2011, CUI 27979785, 
în dosarul 2597/120/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Dâmbovița, Secția a-II-a Civilă de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului -30.07.2015, 
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului preliminar de 
creanțe -19.08.2015, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor -14.09.2015. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru data de 
29.09.2015. Pentru relații: 021.318.74.25. 

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Badulici Doina – Stâlpeni, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan SD LSDAF, an fabricație 2008, culoare 
albă. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.350 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 20/07/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
21/07/2015, ora 11:00:00, la sediul S.F.O. Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. 
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 
0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Plopeanu Remus Bogdan - Pitești, Str. 
Gheorghe Ionescu Gion nr. 5, bl. A7, după cum urmează: Denumire: Autoturism 
Dacia Logan, an fabricație 2006. Valoare [Ron]: 4.738 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 23-07-15. Licitația va avea loc 
în data de 24-07-15, ora 11:00:00 AM, la AJFP Argeș, Republicii nr. 118. Sarcinile 
care grevează bunurile sunt: nu sunt. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la AJFP 
Argeș, Republicii nr. 118, tel. 0248.211511, int. 3238.

ANUNȚURI
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publică bunurile mobile ale debitoarei la prețurile 
reduse cu 50% (obiecte de inventar, produse finite 
diverse modele - console, mese, suport oglinzi, etc 
din fier forjat) si Dacia 1307/2004 - 3.727 lei si 
proprietate imobiliara compusa din teren intra-
vilan in suprafata de 6.455 mp si constructii: C1- 
Atelier productie confectii metalice si spatiu 
administrativ (P) cu s.c. desfasurata = 627 mp, 
C2 - Anexa (P) - grup social - vestiar cu s.c. desfa-
surata = 311 mp, C3 - Sectie productie confectii 
fier forjat si depozit materiale (P) cu s.c. desfasu-
rata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P) - cabina poarta 
cu s.c. desfasurata = 8 mp, imprejmuire si plat-
forma betonata, situata in com. Paulesti, sat 
Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova la pretul de 
evaluare redus cu 10% (1.614.902 lei fara TVA). 
Licitaţia va avea loc în 09.07.2015, ora 13/30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 

neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
14.07.2015, 17.07.2015, 21.07.2015, 24.07.2015 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Consiliul Județean Argeş, cu sediul în Piteşti, 
Piața Vasile Milea, nr.1, telefon/fax: 0248/630162, 
CUI 4229512, organizează licitație publică în 
vederea atribuirii unui contract de închiriere a 
unui teren în suprafață de 63 mp, situat în incinta 
fostului Spital Călineşti, județul Argeş, în vederea 
desfăşurării comerțului cu amănuntul al produ-
selor farmaceutice. Data limită pentru depunerea 
ofetelor este de 28.07.2015, orele 09.00. Ofertele 
vor fi redactate în limba română şi vor fi depuse 
la sediul Consiliului Județean Argeş, Piața Vasile 
Milea, nr.1, Registratură-parter. Deschiderea 
ofertelor va avea loc la Sediul Consiliului Jude-
țean Argeş, Piața Vasile Milea, nr.1, cam.106, în 
ziua de 28.07.2015, ora 10.00, în prezența repre-

zentaților împuterniciți ai ofertanților. Documen-
tația pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor, se 
poate obține de la sediul Consiliului Județean 
Argeş, Piața Vasile Milea, nr.1, cam.106, Biroul 
Licitații Publice şi Achiziții Publice Directe, 
telefon/fax:0248/630.162, începând cu data de 
08.07.2015, între orele 08.30-13.00, costul acesteia 
fiind de 50 lei. Garanția de participare va fi 
constituită în cuantum de 220 lei. Ofertele vor 
rămâne valabile 60 de zile de la data deschiderii 
ofertelor. Nu se pot trimite oferte alternative.

Anunț de participare la licitație pentru închiri-
erea unor suprafeţe de teren din albiile minore. 1. 
Informaţii generale: Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 
0250/739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii : închiriere teren pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția 
de participare la licitatie – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale; certificatul constatator 
emis de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si 
taxelor către stat inclusiv cele locale; certificat de 
atestare fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier 
judiciar al administratorului; bilanţul contabil 
pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia 
fiscală; fisa de informatii generale privind cifra de 
afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se află in 
litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. 
Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 
10% din valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită  prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt. 5. Descrierea succintă a bunului ce 
urmează a fi închiriat: Închirieri suprafeţe de 
teren în albiile minore ale râurilor şi pârâurilor 
din Jud. Olt şi Braşov, pentru înlăturarea materi-
alului aluvionar: Judeţul Olt Lotul 1 – 13.679 mp 
teren în albia minoră a pârâului Olteț, situat în 
Loc. Balş, Jud.Olt. Judeţul Braşov Lotul 1 – 3.000 
mp teren în albia minoră a râului Olt, situat în 
Com.Mandra, Jud.Braşov. Lotul 2 – 3.716 mp 
teren în albia minoră a râului Olt, situat în Loc. 
Rotbav, Com.Feldioara, Jud.Braşov. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 
29.07.2015  până la ora 10:00 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi locul deschi-
derii acestora: 29.07.2015 începand cu ora 10:30 
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. 
Modul de obţinere a caietului de sarcini: de la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Biroul 
Achiziții, contravaloarea acestuia fiind de 1.246 
lei/lot. 9. Durata în care ofertanţii rãmân angajaţi 
prin termenii ofertelor lor: Perioada de valabili-
tate a ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de 
la data licitației deschise  organizată pentru atri-
buirea contractului de închiriere.

Primăria Municipiului Câmpina anunţă declan-
şarea procedurii de atribuire a unei autorizaţii 
taxi disponibilă: -autorizaţia taxi ce va fi atribui-
tă-nr.de ordine:52; -data limita până la care pot fi 
depuse cererile de înscriere pentru participarea la 
procedura de atribuire este 07.09.2015; -solici-
tanţii cuprinşi în lista de aşteptare, la data 
prezentului anunţ, sunt: S.C. Riva Pan S.R.L., 
S.C. Sunray Taxi S.R.L., S.C.Sebi&Andrei 
Comserv S.R.L. şi S.C.Yuse Scarlat S.N.C.; 
-documentele care trebuie depuse sunt: autori-

zaţia de transport, certificatul de înmatriculare şi 
cartea de identitate a autovehiculului, certificatul 
de agreare emis de R.A.R., declaraţie pe propria 
răspundere că va deţine, în termen de maximum 
6 luni, autovehicul, cu precizarea criteriilor de 
departajare pe care le îndeplineşte pentru obţi-
nerea punctajelor şi scrisoare de garanţie în 
cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizi-
ţionat autovehiculul, în cazul în care transporta-
torul autorizat nu deţine autovehiculul necesar la 
data depunerii documentelor, declaraţie pe 
propria răspundere privind criteriile de departa-
jare pe care autovehiculul respectiv le îndepli-
neşte, declaraţie pe propria răspundere privind 
modul în care este asigurată dispecerizarea sau 
contractul transportatorului pentru telefonie 
mobilă; -data anunţării rezultatului atribuirii va fi 
la 3 zile de la data finalizării atribuirii; -eliberarea 
autorizaţiei taxi se va face începând cu data de 
29.10.2015; -criteriile de departajare şi punctajele 
acordate sunt: Puncte: 1. vechime autovehicul - 5 
ptr. 5 ani vechime; - 10 ptr. 4 ani vechime; - 15 ptr. 
3 ani vechime; - 20 ptr. 2 ani vechime; - 25 ptr. 1 
an vechime; - 30 ptr. anul current. 2. clasificare 
Euro; - 0 ptr. Non Euro; - 5 ptr. Euro 1; - 10 ptr. 
Euro 2; - 15 ptr. Euro 3; - 20 ptr.Euro 4; - 25 ptr. 
Euro 5; - 30 ptr. Euro 6. Pentru fiecare normă de 
poluare superioară Euro 6 se vor acorda supli-
mentar câte 5 puncte. 3. volum portbagaj util 1/
fiecare 100 l. 4. echipare aer condiţionat / 5. 5. 
vechime în activitatea de taximetrie 1/an 
vechime. 6. existenţa airbag pasager faţă – 1. 7. 
idem faţă /spate – 2. 8. formă de proprietate auto: 
- proprietate – 10; - leasing 5. 9. prezenţa auto în 
trafic timp de 8 ore/zi 3/8 ore/zi. 10. dotări supli-
mentare autovehicul: - staţie radio emisie-recepţie 
– 1; - telefon mobil – 1; - dispozitiv GPS de moni-
torizare – 2; - dispozitiv fix de înregistrare a 
precizărilor făcute de clienţi – 2; - perete despăr-
ţitor între client şi taximetrist – 2; - dispozitiv de 
plata prin intermediul cardului bancar – 2; - alte 
dotări suplimentare – 2.

PIERDERI
Declar pierdut Brevet de Turism pe numele 
Chirita I. Adina Mihaela. Îl declar nul.

Pierdut atestat profesional transport marfă nr. 
0283303000, eliberat în anul 2014 de A.R.R. Tulcea 
pe numele Raicu Florin- Suraj. Se declară nul.

Pierdut atestat profesional transport marfă seria 
CPC nr. 0298075000, eliberat de A.R.R. Mara-
mureş pe numele Balog Geza. Se declară nul.

S.C. DEEA Trans Taxi S.R.L., C.U.I. 29293588, 
J40/13021/2.11.2011, cu sediul Bucureşti, declară 
pierdute adresa atribuire număr fiscal şi declaraţie de 
instalare pentru serie aparat 8264, marca Microsif 03.

S .C .  Prospec ţ iun i  S .A . ,  RO 1552801 , 
J40/4072/1991, Bucureşti, Sector 1, declar pierdut 
Certificat de agreare pentru vehicule care trans-
portă mărfuri periculoase, seria OBBD, nr. 3333, 
emis de R.A.R.

Cab. av. „ABD ELAZIZ CARLA EMILIA” - cu 
sediul în Iaşi, str Vasile Lupu nr.136, bl.B3, sc.B , 
ap. 3, parter anunţă pierderea următoarelor acte- 
chitanţiere seria Abd de la 0050-150; seria Abd de 
la 0050-100; seria Abd de la 100 - 148; seria Abd 
de la 148- 199; - facturier; contracte asistenţă 
juridică - seria de la 336151 la 336200; - seria de 
la 294351 la 394400 şi se declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu 
caracter personal – 20270. Dosar de executare nr. 6932437/2015. Nr. 20441 din 
03.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2015 luna iulie ziua 03. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna iulie, orele10.00, anul 
2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică 
(licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Romtrans 
Many SRL cu sediul fiscal în localitatea Lehliu Gară, Bld. Gării, bl. 4, sc. x, etaj x, ap. 7, 
cod de identificare fiscală 6932437. Ansamblu de bunuri imobile compus din: - teren 
intravilan în suprafață de 320 mp, C.F. 21225, nr. cadastral 242, UAT com. Lupșanu și 
construcție C1 (spațiu comercial) în suprafață de 46 mp construită în anul 2008. 
Dobândit în baza Contract de vânzare cumpărare nr. 474 din 20.02.1998, emis de BNP 
Niculae Tiganila. Total valoare ansamblu de bunuri imobile: 25.444 Ron (exclusiv 
TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA, conform art. 141, 
alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 
dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria 
Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 
la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00-16.30. Data 
afișării: 03.07.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Promar Construct Solutions – Cocu, după cum urmează: Denumire: 
Autoutilitară marca Mercedes - Benz 903,6KA, serie șasiu WDB9036632R727327, 
an fab. 2005, AG-12-HVY. Valoare [Ron, fără TVA]: 24.200 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 20-07-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 21-07-2015, ora 14:00:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. 
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Promar Executiv MM – Pitești, după cum urmează: Denumire: Teren 
în supr. 2000 mp, tarla 19, parcela 1325 - situat în Ștefănești, sat Golești, jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 37.688 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 20-07-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
21-07-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2,camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, 
mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3410.




