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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCA-
VATORIST. Tel.: 0733.973.007.

Oraşul Novaci - Primăria organizează concurs 
de ocupare a funcţiei contractuale de referent de 
specialitate grad I A, nivelul studiilor medii, în 
cadrul Compartimentului Casa de Cultură de pe 
lângă Consiliul Local Novaci. Concursul constă 
într-o proba scrisă şi o proba interviu, organizate 
în data de 02.09.2015,ora 10,00, respectiv 
07.09.2015, ora 11,00,la sediul Primăriei oraşului 
Novaci. Data limită de înscriere la concurs este 
20.08.2015, ora 16.00 la Registratură Primăriei 
oraşului Novaci. Alte relaţii suplimentare se pot 
obţine de la Compartimentul Resurse Umane 
din cadrul Primăriei oraşului Novaci, telefon 
0253/466221, mobil 0755745615. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele: 
-condiţii generale stabilite conform art.3 din HG 
nr. 286/2011; Condiţii specifice: -studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; - 
vechime în muncă-minim 7 ani.

SC AREZZO SKY SRL, societate specializată în 
IT, scoate la concurs postul de MATEMATI-
CIAN. Toate informaţiile în legătură cu acest 
post  vor f i  sol icitate la numărul de 
telefon:031.228.75.44 sau pe adresa de e-mail 
careers@arezzosky.com, persoană de contact 
Mihaela Berechet, HR Manager. Este necesară 
transmiterea unui CV în limba română sau 
engleză la adresa de e-mail menţionată. Vor fi 
luate în consideraţie pentru selecţie toate 
CV-urile transmise până la data de 09.08.2015. 
Interviul va avea loc, la sediul social al societăţii, 
din Bucureşti, Spl.Independenţei, nr.319C, în 
data de 10.08.2015 în intervalul orar 10.00-12.00, 
în baza CV-urilor selectate. Condiţii de angaja-
re:-Studii universitare de specialitate, sau studii 
tehnice cu matematica secundar;-Engleză nivel 
avansat;-Cunoştinţe IT, nivel avansat.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Ilfov cu sediul în Bucureşti, str. Rugi-

noasa, nr.4, sector 4, scoate la concurs, în data de 
28.08.2015 la sediul agenţiei următorul post 
contractual de execuţie vacant conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Consilier IA, Birou Gestiune Buget, 
Compartiment Achiziţii Publice, Administrativ, 
Protecţia Muncii şi PSI; Candidaţii vor prezenta 
un dosar de concurs care va conţine următoarele 
documente: - cerere de înscriere la concurs adre-
sată directorului executiv al AJOFM Ilfov; - 
copie act de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; - 
copii documente care să ateste nivelul studiilor şi 
ale altor acte care atestă efectuarea unor specia-
lizări, copii documente care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului; - copie carnet 
de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 
specialitatea studiilor; - cazierul judiciar sau o 
declaraţie pe propria răspundere că solicitantul 
nu are antecedente penale care să-l facă incom-
patibil cu funcţia pentru care candidează, caz în 
care candidatul are obligaţia de a completa 
dosarul de concurs cu originalul cazierului judi-
ciar, cel mai târziu până la data desfăşurării 
primei probe a concursului; - adeverinţă medi-
cală care să ateste starea de sănătate corespun-
zătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie 
al candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate care să conţină, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănă-
tăţii; - curriculum vitae. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale conform art. 3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei de execuţie vacantă: - studii universitare de 
licenţă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenta sau echi-
valentă; - cunoştinţe de operare pe calculator: 
Word, Excel - nivel de cunoaştere bine; - abili-
tăţi, calităţi şi aptitudini necesare: rezistenţă la 
stres, spirit de observaţie; - vechime de 7 ani în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei. 

Programul concursului: 28.08.2015 – ora 10:00 
– proba scrisă, care se va desfasura la sediul 
AJOFM Ilfov; Data si ora interviului se afiseaza 
oadata cu reyultatul la proba scrisă.
Termenul limita de depunere a dosarelor de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului privind concursul in Moni-
torul Oficial, partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Ilfov, Compartiment Resurse Umane şi Salari-
zare, tel. 021 332 3708

CITAȚII
Se citează S.C. Enidas Grup S.R.L. cu sediu în 
Rm. Vâlcea, str. George Coşbuc, nr 4, spaţiul 
101, jud. Vâlcea, pentru a se prezenţa la Judecă-
toria Rm. Vâlcea din Rm. Vâlcea, Scuarul Revo-
luţiei nr. 2, complet C14, în data de 07.09.2015, 
ora 09:00, în calitate de chemată în garanţie în 
dosarul 8105/288/2014, în proces cu reclamanta 
Asociaţia De Proprietari Nr.5 CT2 1 Mai şi 
pârâtă Moda Sarguinta, pentru pretenţii. 

Se citează I.I. Baes Daniela cu sediu în Com. 
Vlădeşti, str. Bogoslovesti, nr. 183A, jud. Vâlcea, 
pentru a se prezenţa la Judecătoria Rm. Vâlcea 
din Rm. Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 2, 
complet C14, în data de 07.09.2015, ora 09:00, în 
calitate de chemată în garanţie în dosarul 
8105/288/2014, în proces cu reclamanta Asoci-
aţia De Proprietari Nr.5 CT2 1 Mai şi pârâtă 
Moda Sârguinta, pentru pretenţii.

Societatea Agricolă „Siloma” cu sediul în 
Găneşti, comuna Ion Neculce, jud. Iaşi este 
chemată la Judecătoria Paşcani, sala 1, complet 
C-1 MF, pe 01.09.2015, ora 9:00, în dosar nr. 
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în proces cu 
reclamanţii Aanei Cezar ş.a. pentru anulare act. 

Societatea Agricolă „Ion Creangă” cu sediul în 
sat Buznea, comuna Ion Neculce, jud. Iaşi este 
chemată la Judecătoria Paşcani, sala 1, complet 
C-1 MF, pe 01.09.2015, ora 9:00, în dosar nr. 
4817/866/2013 în calitate de pârâtă în proces cu 
reclamanţii Aanei Cezar ş.a. pentru anulare act. 

Societatea Agricolă „Prodcereal” cu sediul în 
oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi este chemată la 
Judecătoria Paşcani, sala 1, complet C-1 MF, pe 
01.09.2015, ora 9:00, în dosar nr. 4817/866/2013 
în calitate de pârâtă în proces cu reclamanţii 
Aanei Cezar ş.a. pentru anulare act. 

DIVERSE
SC GP Săgeata Prod SRL anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare: 
nu se supune evaluării de încadrare: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului şi 
nu se supune evaluării adecvate, în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Amplasare staţie de betoane mobile” 
propus a fi realizat în comuna Suplacu de 
Barcău nr. cad 50575, jud. Bihor, titular Sc GP 
Săgeata Prod SRL, comuna Suplacu de Barcău, 
Str. MInerilor nr. 40, jud. Bihor. Proiexctul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul autorităţii 
competenţe pentru Protecţia mediului APM 
Bihor din Oradea, Bd. Dacia nr. 25/A, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la urmă-
toarea asresa de internet www.apmbh.ro. 
Publicul intereat poate înainta cometarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 8 zile de la dată publicării pe site.

SC Bioproject Waste Solutions Bws SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Vitan, Nr. 58, Et.2, 
Ap.18, Sector 3, tel.0740.577.683, înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu Cod Unic de Înregistrare nr. 
28428059 anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în 
scopul desfăşurării activităţilor de: -Intermedieri 
în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi 
produse chimice pentru industrie- Cod CAEN 
4612; -Comerţ cu ridicata al metalelor şi minere-
urilor metalice- Cod CAEN 4672; -Comerţ cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor- Cod CAEN 
4677. Activităţile nu implică un amplasament 
sau o locaţie, întrucât marfa se preia de la furni-
zori şi se transportă direct la beneficiari. Infor-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile/ Licitația III-a. Anul 2015, luna 08, ziua 24, ora 11.00. În temeiul 
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 24, luna 08, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Diomira Compani SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Partizani nr. 18 A, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 13466399. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: - 
Autoturism Daewoo - Nubira, an fabr. 2005, culoare - albasru, sș: - 
UU6JF69615D007084, nr. GR-03-XLF. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA: 1.950 lei. Total: 1.950 lei. Cota TVA *): (24%). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu 
prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. 
Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu 
mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoana de 
contact: Ion Ionica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 24548/05.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a - III-a. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în 
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, tronson 1, în temeiul art. 
162, alin. (1) și (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 18, luna august, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Alexander Motors Services SRL cu sediul fiscal în 
localitatea Oltenița, Bulevardul 22 decembrie nr. 15, cod fiscal 29996650, dosar de 
executare nr. 1/2014: - mobilier masă 2 bucăți - 188 lei; - mobilier scaune 10 bucăți - 
1445 lei; - stoc marfă (diverse specifice magazin auto) - 11209 lei; - centrală termică - 
585 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 
4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului Vl din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 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 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 persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane 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 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1 sau 
la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.
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maţii privind impactul asupra mediului al 
activităţilor pentru care se solicită autorizaţia de 
mediu se pot solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucureşti din Sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele 9.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM Bucureşti în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului anunţ.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamanta Gavrilaş 
Ana domiciliată în comuna Suplai nr. 146B, jud. 
Bistriţa Năsăud, în dosar nr. 1259/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, a solicitat a se constata 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilelor înscrise în cf 64 nr top 
832, 833, 839, de către defuntul Fetti Pavel şi 
soţia Fetti Floare. Aducem la cunoştinţă persoa-
nele interesate, faptul că au posibilitatea legală 
de a formula opoziţie, în termen de 6 luni de la 
emiterea prezentei, în caz contrar instanţa va 
trece la judecarea cauzei. Emisă în baza înche-
ierii din data de 17 iulie 2015.

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Dumi-
trean Nicolae domiciliat in Municipiul Bistrita. 
Aleea Spatarului nr. 8, scara B, ap. 23, jud. 
Bistrita-Nasaud, in dosar nr. 274/265/2014 al 
Judecatoriei Nasaud, a solicitat a se constata 
dobandirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilelor înscrise în cf 28398 nr 
top 2161 Nasaud, in suprafata de 80 ari. 
Aducem la cunoştinţă persoanele interesate, 
faptul că au posibilitatea legală de a formula 
opoziţie, în termen de 6 luni de la emiterea 
prezentei, în caz contrar instanţa va trece la 
judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din 
data de 17 iulie 2015.

Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Lup 
Anuta domiciliata in comuna Rebrisoara, Str. 
Principala nr. 440, jud. Bistrita Nasaud, in dosar 
nr. 272/265/2014 al jud. Bistrita-Nasaud, a soli-
citat a se constata dobandirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor 
înscrise în cf 26305 nr top 8638, 8639, 8640, 
8641, in suprafata de 2500 mp. Aducem la 
cunoştinţă persoanele interesate, faptul că au 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 24553/05.08.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Licitația – I-a, 
Anul 2015 - luna August - ziua 18. 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 18, luna 08, orele 14.00, anul 
2015, în localitatea Oltenița, str. Bulevardul Republicii Tronson 1, Bloc Republicii, se 
vor vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Septimiu Sever Design SRL, cu domiciliul fiscal în București, B-dul. Camil Ressu, nr. 3, 
bloc 13a, scara C, etaj 10, ap. 131, sector 3, cod fiscal 12754504: a) construcție grajd, 
în suprafață de 372 mp, situată în localitatea Chirnogi, jud. Călărași, preț de evaluare/ 
de pornire al licitației 59984 lei (exclusiv TVA*)); b) teren, în suprafață de 1010 mp 
situat în localitatea Chirnogi, județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al licitației 
21350 lei (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/ 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. **) 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/ 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: -. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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 0242.513166. Data afișării: 
05.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 24551/05.08.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Licitația - II-a. 
Anul 2015 - luna august - ziua 18. 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 18, luna 08, orele 12.00, anul 
2015, în localitatea Oltenița, str. Bulevardul Republicii Tronson 1, Bloc Republicii, se 
vor vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dumitru 
Victoria Petra, cu domiciliul fiscal în localitatea Curcani str. Școlii nr. 18: a) clădire în 
suprafață de 175.63 mp compusă din șase camere, un hol și o bucătărie și construită 
din cărămidă, situată în localitatea Curcani, jud. Călărași, str. Școlii, nr. 1, preț de 
pornire al licitației 53218 lei (exclusiv TVA*)); b) teren intravilan, în suprafață de 
1779.02 mp situat în localitatea Curcani, str. Școlii nr. 18, preț de pornire al licitației 
42328 lei (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/ 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. **) 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/ 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: -. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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 0242.513166. Data afișării: 
05.08.2015.

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. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Raicom SRL (licitația I-a). 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 august 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 
Raicom SRL, CUI 11223628, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Frumoasei nr. 22, 
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoturism Dacia 
Logan, berlină, an fabricație 2007, km. efectuați 247.079, cap. cilindrică 1.400 cm3, 
75 CP, benzină + GPL. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 
8.300 lei. Cota TVA: 0%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Regimul și cotele 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 571/2003 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 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, în contul nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu; 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 
inmatriculare 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  0246.212.830, interior 415.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Nr. operator date cu caracter personal 20270. Nr. 18975/05.08.2015. 
Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Călărași invită practicienii în insolvența înscriși pe lista practicienilor în insolvență 
agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția 
Generala Regională a Finanțelor Publice Ploiești să depună pânâ cel târziu la data de 
17.08.2015, ora 12.00, ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în 
dosarul de insolvență nr. 899/116/2015 privind pe debitoarea S.C. Parras Nicu S.R.L. 
aflat pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Număr de 
înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 102448/06.08.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 
1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. în data de 24, luna august, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul bun 
mobil, proprietate a debitorului Gaad Design S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Rezervoarelor nr. 2, cod unic de 
înregistrare fiscală 23468613: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul): Mașină de formatizat PAL marca Robland Z3200, fabricație Belgia, an 2008, 5,5 kw., 380 v, 
dimensiuni 2300 x 1750 x 1100. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 28.710 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ 
scutit *): 24%. 2. în data de 25, luna august, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului Willis Finance S.R.L., cu domiciliul fiscal declarat în localitatea Ploiești, str. Torcători nr. 2B, cod unic de 
înregistrare fiscală 13434575: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit 
*): Autoturism Kia Cee'd, ED B5P21, nr. înmatriculare PH-02-WYL, nr. identificare U5YFF24128L116383, euro 4, 1.396 cc,  80,2 
kw, culoare negru, an fabricație 2008, 20.440 lei, 24%; Autoturism Fiat Albea, 178CYNTA, benzină 1.368 cc, 57 kw, nr. 
identificare ZFA17800006429492, culoare negru, an fabricație 2006, nr. înmatriculare PH-95-WYL, 10.660 lei, 24%. 3. în data de 
26, luna august, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Lowis 
Services S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Făget nr. 5, bl. 12H, sc. B, et. 4, ap. 35, cod unic de înregistrare fiscală 
32997656: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Peugeot 
107, PNCFA*, nr. înmatriculare PH-01-LOW, nr. identificare VF3PNCFAC88033494, euro 4, 998 cmc, benzină, 50 kw, culoare alb, 
an fabricație 2006, 9.850 lei, 24%; Autoturism Citroen C1, PNCFA*, euro 4, benzină 998 cmc, 50 kw, nr. identificare 
VF7PNCFAC89145121, culoare alb, an fabricație 2007, nr. înmatriculare PH-16-LOW, 10.150 lei, 24%. 4. în data de 27, luna 
august, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Circullar Point Group 
S.R.L., cu domiciliul  fiscal în Ploiești, str. Cameliei nr. 23B, bl. 138, sc. A, parter, ap. 2, județul Prahova, cod unic de înregistrare 
fiscală 24333762: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 
Autoturism marca Skoda, Fabia, număr de identificare TMBBB46Y923528936, benzină, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare 
PH-14-EUC, an fabricație 2002, 7.360 lei, 24%; Autoturism marca Renault, număr de identificare VF1LBNM0543675780, 
motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 14 ZHF, an fabricație 2010, 12.770 lei, 24%; Autoturism marca Citroen, tip Berlingo, 
număr de identificare VF7GCWJYB94129374, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare B 14 EYT, an fabricație 2004, 7.660 lei. 
24%. 5. în data de 28, luna august, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului 
Rotemp Serv S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. G-ral. Ion Dragalina, nr. 19, cod de identificare fiscală 8973948: 
Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoturism Renault Megane, motorină, an fabricație 2000, nr. identificare VF1LAONO523762972, număr înmatriculare PH-07-
EAJ, culoare albastru metalizat, 302409 km. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 5.920 lei Cota T.V.A./ 
neimpozabil/ scutit *): 24%. 6. în data de 31, luna august, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului Romconstruct S.A. cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Sitarului, nr. 1, cod de identificare 
fiscală 1348098: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 
Autoturism Dacia Logan, număr identificare UU1LSDEJH36671377, motorină, culoare roșu, nr. înmatriculare PH 12 ZVN, an 
fabricație 2006, 9.430 lei; Autoturism Dacia Logan, număr identificare UU1LSDEJH36674696, motorină, culoare roșu, nr. 
înmatriculare PH 12 ZVL, an fabricație 2006, 8.838 lei; Autoutilitara Ford Furgon, număr identificare WFOLXXTTFL5G71935, 
motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 11 YNJ, an fabricație 2005, 19.003 lei; Autoutilitara Ford Camion, număr identificare 
WFOAXXTTFA5K22483, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 11 ZLL, an fabricație 2005, 22.980 lei. 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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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. 172-173 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 telefon 
numărul 0244.407710, int. 162. Data afișării: 07.08.2015.

ANUNȚURI
posibilitatea legală de a formula opoziţie, în 
termen de 6 luni de la emiterea prezentei, în caz 
contrar instanţa va trece la judecarea cauzei. 
Emisă în baza încheierii din data de 30 iulie 
2015.

Dosar Nr. 992/229/2015. Judecatoria Feteşti. 
Somaţie. Petenta Roşu Miruna Elena domici-
liată în Ţăndărei, str. Agricultori, nr.14, judeţul 
Ialomiţa şi cu domiciliul ales la tatăl său, 
respectiv numitul Roşu Sorin din Ţăndărei, str. 
Bucureşti, bl.A, sc.B, ap. 18, judeţul Ialomiţa, 
posesoare a imobilului constând în teren intra-
vilan situat în Ţăndărei, str. Agricultori, nr. 14, 
judeţul Ialomiţa, în suprafaţă de 128 mp, având 
următoarele vecinătăţi: la Nord - restul proprie-
tăţii reclamantei în suprafaţă de 600 mp, la Sud 
- Rusen George, la Est - Vusdea Valeriu, la Vest 
- md Tudose Negoiţă. Toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie sunt somaţi ca în termen de şase uni de 
la emiterea prezentei somaţii să formuleze cereri 
de opoziţie, în caz contrar urmând a se trece la 
judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator al Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Societăţii NECC TELECOM 
Romania S.A. din data de 30.07.2015. Adminis-
tratorul unic al Societăţii NECC TELECOM 
Romania S.A., dl. Cristian- George Balbaie- 
Calinescu, cetăţean român, născut la data de 
05.02.1982 în Marghita, judeţul Bihor, domiciliat 
în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Str. Viespa-
rilor, nr. 24, etajul 2, apartamentul 6, posesor al 
Cărţii de Identitate seria RX numărul 439208 
emisă la data de 18.02.2014 de catre S.P.C.E.P. 
Sector 2, având CNP 1820205054751, în temeiul 
prevederilor art. 21 din Actul constitutiv al socie-
tăţii NECC TELECOM Romania S.A., cu sediul 
social în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Viesparilor 
nr. 24, etajul 2, apartamentul nr.6, camera nr.1, 
înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti 
cu numărul J40/8225/2003, avand Codul Unic 
de Înregistrare 15522207 (“Societatea”), şi art. 
117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modifi-

cată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii în data de 14.09.2015 ora 
11:00, prima convocare, iar în cazul în care nu se 
întruneşte cvorumul prevăzut în Actul consti-
tutiv, la data de 15.09.2015, aceeaşi oră, a doua 
convocare, la sediul Societăţii din Bucureşti, 
Sectorul 2, Strada Viesparilor nr. 24, etajul 2, 
apartamentul nr.6, camera nr. 1, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea Rapor-
tului anual al Administratorului pe anul 2014; 2. 
Discutarea şi aprobarea Raportului cenzorilor 
pe anul 2014; 3. Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi pe anul 2014; 4. 
Discutarea şi aprobarea repartizării profitului 
Societăţii şi stabilirea dividendelor pentru anul 
2014; 5. Prezentarea şi aprobarea bugetului 
pentru anul 2015; 6. Aprobarea programului de 
investiţii pe anul 2015; 7. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru activitatea 
pe anul 2014; 8. Aprobarea remuneraţiei admi-
nistratorului Societăţii pe anul 2015; 9. Apro-
barea ratificării contractului de mandat încheiat 
între Societate şi administratorul Societăţii, dl. 

Cristian- George Balbaie- Calinescu. 10. Discu-
tarea şi desemnarea Cabinetului de Avocat 
Andrei Nicolescu şi a oricăror colaboratori ai săi 
care să reprezinte Societatea la Oficiul Regis-
trului Comerţului în vederea semnării şi efectu-
ării tuturor formalităţilor necesare pentru 
înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordi-
nare convocată prin prezentul. 11. Diverse. 
Acţionarii care deţin acţiuni la purtător vor 
participa la vot în funcţie de numărul acţiunilor 
la purtător, valoare unitară întreagă, fără zeci-
male, depuse de fiecare acţionar în parte, la 
secretariatul Societăţii până cel târziu în data de 
30.08.2015. Sunt convocaţi să participe la 
Adunarea Generală Ordinară toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la 
data de 12.08.2015 (“Data de referinţă”). Docu-
mentele şi materialele informative referitoare la 
punctele de pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale ordinare se află la sediul Societăţii la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi consultate şi 
completate de aceştia în timpul orelor de 
program, între orele 09:00–17:00. Acţionarii pot 
fi reprezentaţi la Adunarea Generală Ordinară 
fie de către alţi Acţionari, fie de terţi autorizaţi 
printr-o procură specială, cu excepţia adminis-
tratorilor şi funcţionarilor Societăţii. Toate 
procurile vor fi depuse în original la Societate cel 
mai târziu până la data ţinerii şedinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor. În situaţia în 
care împuternicirea este dată în alt stat decât 
România aceasta trebuie depusă în original 
împreună cu traducerea legalizată de către 
notarul public din România. Administrator Unic 
Cristian- George Balbaie- Calinescu.

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din stoc 
tablă inox W.1.4541 grosime 10mm dimensiuni 
1500x6000, 25 foi provenienţă Belgia. 
Tel.:0244.434.018, fax:0244.513.301.
  
Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 4508/111/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea 
Molbord SRL, J05/1870/2013, CUI: 32494115 
scoate la vânzare prin licitație publică un stoc 
de marfă compus din haine second hand, 
umeraşe, suporturi de prezentare şi casa de 
marcat preț de pornire de 3.760,00 lei plus 
TVA. Licitația va avea loc în data de 
12.08.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului 
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se va relua în data de 
19.08.2015, 26.08.2015, 02.09.2015 respectiv 
09.09.2015 la aceeaşi oră şi adresă. Cererea de 
participare la licitație se depune la sediul lichi-
datorului judiciar fie personal fie prin fax / 
e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 35/2015. Nr. 38662/05-08-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 03.09.2015, ora 10.00: 
Autoutilitară, Ford Facy/ Tranzit, seria 
șasiu WFOLXXTTFL6Y12434 ,  an 
fabricație 2006, culoare alb, nr. 
înmatriculare PH 12 KXF. Prețul de 
pornire al licitației este de 13.044 lei 
( e x c l u s i v  T V A ) .  A n u n ț u l  n r. 
38662/05.08.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la Primărie și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numarul 0244.283006, persoană de 
contact Vîlsan Liliana. Data afișării: 
07.08.2015.
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publice. Informații suplimentare se pot obține 
d e  l a  l i c h i d a t o r :  Te l :  0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

Primăria Oraşului Borşa, prin Ocolul Silvic 
Alpina Borşa organizează licitaţie de vânzare 
material lemnos pe picior, la sediul acesteia, pe 
data de 19.08.2015, ora 10.00. Licitaţia va fi 
publică cu oferta scrisă. Cantitatea scoasă la 
licitaţie este de aprox. 400 m.c. material 
lemnos pe picior, masă lemnoasă provenită din 
produse accidentale şi conservare şi aprox. 100 
m.c. material lemnos pe picior provenit din 
curăţiri. Pentru participarea la licitaţie, opera-
torii economici vor depune documentaţia 
necesară conform Regulamentului de vânzare 
material lemnos şi a caietului de sarcini care se 
procura de la O.S. Alpina Borşa R.A. Înscrie-
rile se vor face până la data de 17.08.2015 ora 
13.00 la sediul O.S. Alpina Borşa R.A. Prese-
lecţia va avea loc în data de 17.08.2015, ora 
13.30 la sediul Primăriei Borşa. Ofertele se vor 
depune la sediul Primăriei Borşa până cel mai 
târziu în data de 18.08.2015 orele 16,00. Alte 
detalii se pot obţine de la: - Primăria Borşa tel.-
0262/ 342553; 342322 - Ocolul Silvic Alpina 
Borşa tel.-0262/343255.

Anunţ privind organizarea licitaţiei interme-
diare pentru vânzarea masei lemnoase pe 
picior producţia anului 2015. Organizator: 
Primăria comunei Stremt cu sediul în locali-
tatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 
99, tel. 0258.848.101, fax 0258-848.302, e-mail 
primaria_stremt@yahoo.com. Data şi ora 
desfăşurării licitaţiei: 07 septembrie 2015, ora 
10:00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul 
Primăriei Stremt, Str. Principală nr. 99, 
comuna Stremt, judeţul Alba. Tipul licitaţiei: 

Licitaţie publică cu prezentarea ofertelor 
scrise în plic închis şi sigilat. Data şi ora orga-
nizării preselecţiei: 02 septembrie 2015, ora 
10:00. Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 01 septembrie 2015. 
Volumul brut total de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie. – 867 metri cubi. Din care: 
-292 metri cubi produse secundare- rărituri 
producţia anului 2015- 1245 Cetita 1. -265 
metri cubi produse secundare- rărituri 
producţia anului 2015- 1246 Cetită 2. -159 
metri  cubi produse principale- codru 
producţia anului 2015-1259 cetita 3. – 151 
metru cubi produse principale- codru 
producţia anului 2015-1260 cetita 4. Masa 
lemnoasă oferită spre vânzare provine din 
dondul forestier proprietate private a comunei 
Stremt situate pe raza teritorială a Ocolului 
Silvic Iezarul Trascău. Informaţii prind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitaţie se pot solicită 
la sediul Primăriei Stremt cu sediul în locali-
tatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 
99. tel. 0258-848.101, fax 0258-848.302, 
e-mail: primaria_stremt@yahoo.com.

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. 
Constanţa, organizează în data de 27.08.2015, 
ora 10, la sediul din str. Mare nr. 170, licitaţie 
publică în vederea concesionării  următoarelor 
suprafeţe de teren, ce fac parte din domeniul 
privat al comunei Lumina: 1. teren intravilan  
în suprafaţă de 300 mp, situat în Lumina, str. 
Teiului, lot 35, com. Lumina,  jud.Constanţa 
cu destinaţia construcţie  locuinţă. 2. teren 
intravilan  în suprafaţă de 300 mp, situat în 
Lumina, str. Pinului, lot 153, com. Lumina,  
jud.Constanţa cu destinaţia construcţie locu-
inţă.1. Informaţii generale privind conce-

dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, tel/fax, adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Primaria 
Comunei Lumina, Jud. Constanta, adresa Str. 
Mare nr. 170, cod 907175, tel/fax 0241-251828,  
0241-251744, cod fiscal 4671807, primarialu-
mina@yahoo.com. 2. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documentaţia va putea 
fi achiziţionată  de la  sediul  Comunei Lumina 
jud. Constanta, strada Mare nr.170. Compar-
timentul Achiziţii Publice şi Concesiuni. 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispo-
ziţia celor interesaţi contra sumei de 500 lei şi 
a taxei de participare la licitaţie de 250 de lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este  în 
cuantum de  100 lei şi se poate depune  în 
numerar la casieria concedentului sau în 
contul RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanţa. 3. Informaţii 
privind ofertele: 3.1 Data limită de depunere a 
ofertelor:Termenul limită de depunere a ofer-
telor este data de 26.08.2015 ora 16. 3.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofer-
tele se depun în plic închis la Primăria 
Comunei Lumina, Lumina, Jud.Constanta, 
strada Mare nr. 170. 3.3. Prezentarea oferte-
lor:Ofertele se vor prezenta conform instrucţi-
unilor din documentaţia de atribuire. 4. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data 
de: 28.08.2015 la Sala de şedinţe a Consiliului 
Comunei Lumina. 5.criteriul de atribuire: 
criteriul de atribuire ales de către autoritatea 
contractantă este “oferta cu preţul cel mai 
mare” pentru plata redevenţei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de telefon   
0241-251828.  

PIERDERI
Declar pierdută legitimaţia de student şi 
cupoane călătorie CFR emise de F.J.S.C. pe 
numele Bîrcă Alexandra- Raluca.

COMEMORARE

publicitate

ANUNȚURI

Au trecut 8 ani de când prof. 

col. DUMITRU TATU a 

plecat pe drumul veşniciei. 

Maria, soţie şi fiicele împreună 

cu familiile lor îl plâng şi se 

roagă la bunul Dumnezeu  

să-i călăuzească drumul către 

eternitate. Odihneşte-te în 

pace, dragul nostru, nu te  

vom uita niciodată!


