12

ANUNȚURI

LUNI / 7 SEPTEMBRIE 2015

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează
la sediul său din loc. Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.
39, jud. Hunedoara, în temeiul H.G. nr. 286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului contractual de execuție vacant de: ADMINISTRATOR - studii medii, treapta I, normă
întreagă - în cadrul Serviciului Resurse Umane
Salarizare, Informatică, Administrativ - (1 post);
concursul va avea loc în data de 29.09.2015, ora
09:00 - proba scrisă şi în data de 05.10.2015, ora
09:00 – interviul. Dosarele de participare la concurs
vor fi depuse până la data de 21.09.2015, ora 14:00
la sediul instituției, biroul Resurse Umane. Persoană
de contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/fax
0254/216750/212200, int. 23.

sare:capacitatea de organizare a locului de muncă,
capacitatea de muncă în efort prelungit, abilităşi de
comunicare, lucru în echipă, spirit de inițiative.
-Denumirea postului– şofer I -post contractual pe
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: Studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; Să dețină permis de conducere
pentru autovehicule din categoria B; Vechime în
muncă: minimum 2 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 30 septembrie 2015, ora 10.00
la sediul M.A.D.R. Proba scrisă: -data de 30 septembrie 2015, ora 10.00, la sediul M.A.D.R. Proba de
interviu: -data de 05 octombrie 2015, ora14.00, la
sediul M.A.D.R. Data limită până la care candidaţii
vor depune actele pentru dosarul de concurs este
18.09.2015 (inclusiv), orele 16.30 la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din str. B-dul
Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti. Date contact: tel.
021/3072491, email: maria.nica@madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaţilor înscriere vor fi publicate pe pagina de web www.madr.ro şi afişate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3
Bucureşti.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011,
modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014,
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunță
scoaterea la concurs în data de 30 septembrie 2015,
ora 10.00 proba scrisă, iar în data de 05 octombrie
2015 ora 14.00 interviul, a două posturi contractuale
vacante la Compartimentul Administrativ, PSI,
Sănătate şi Securitate în Muncă- Serviciul IT, Patrimoniu şi Administrativ- Direcția Investitii, Achiziții, Patrimoniu din cadrul Direcției Generale
Buget Finanțe şi Fonduri Europene. -Denumirea
postului– consilier 1A -post contractual pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: Studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă; Cunoştințe
de operare pe calculator: Microsoft Office (WORD,
EXCEL); Limbi străine: limba engleză– dovedită
prin atestat (certificat); Vechime în muncă:
minimum 5 ani; Abilități, calități şi aptitudini nece-

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor cu sediul în Satu Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 CF.4481136. Organizează concurs,
conform Legii nr. 188/1999 şi HG.611/2008, pentru
ocuparea funcției publice de execuție temporar
vacante de consilier clasa I grad superior - 1 post de
medic veterinar în cadrul Laboratorului Sanitar
Veterinar şi pentru Siguranța Alimentelor Satu
Mare, Compartiment Sănătate Animală. - Data, ora
şi locul desfăşurării concursului; 21.09.2015 – ora
10,00 la sediul DSVSA Satu-Mare – proba scrisa.
23.09.2015 – ora 14,00 la sediul DSVSA Satu-Mare
– interviul. - Condiţii de participare la concurs: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, în domeniul medicina veterinară - 9 ani vechime în
specialitatea funcției. - Criterii suplimentare pentru
încadrare: - operare P.C. - pentru ocuparea funcţiei

OFERTE SERVICIU
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia de director
vânzări, pentru distribuţie naţională. CV se pot
trimite pe adresa de email office@happyfursec.ro.

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 Ban Construct 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 Septembrie 2015, ora 10.00, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ban Construct SRL, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Izvoarele, bl. specialiști, et. 1, ap. 4, județul Giurgiu,
cod de identiﬁcare ﬁscală 18946754: Denumire bunuri mobile – descriere sumară,
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Microbuz
marca Mercesdes Benz Sprinter 312.D 4025, serie șasiu WDB9034631P787862, nr.
înmatriculare GR-07-BAN, an fabricație 1998, motorină, stare satisfăcătoare,
10.500 lei, 24%; Autoutilitară Renault Master, serie șasiu VF1FDCUL635506948, nr.
înmatriculare GR-03-URZ, an fabricație 2006, motorină, stare satisfăcătoare,
13.500 lei, 24%; Schelă, 5.500 lei, 24%; Generator (este defect), 360 lei, 24%;
Placă compactoare, 3.000 lei, 24%; Tăietor beton, 3.100 lei, 24%; GBH 7-46 DE
Bosch, 1.530 lei, 24%; Motoferăstrău Husovarna, 970 lei, 24%; GBH 11, 1.750 lei,
24%; GBH 11, 1.850 lei, 24%. Total: 42.060 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de
sarcini. Regimul și cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 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; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO 89TREZ 3215 067X XX00 2664, 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 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, 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 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela
Chiripuci.

publice de execuţie temporar vacantă dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul DSVSA Satu-Mare. - Informaţii
suplimentare;– telefon 0261715956. - Dosarul de
înscriere va conţine următoarele; a) formularul de
înscriere. b) copia actului de identitate. c) copiile
diplomelor 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 răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat
activităţi de poliţie politică. Copiile de pe actele
prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite
de documentele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. Tematica pentru concurs se va
pune la dispoziţie solicitanţilor de către unitate.

CITAȚII
Se citează Abeto Construct SRL din Bucureşti, str.
Ritoride 19, Sector 5, C.U.I. 26722111, în calitate de
intimat Dosar 3490/302/2013, cu recurenţi Siscanu
Lilia, Siscanu Oleg, pentru recurs- reziliere contract,
la 22.09.2015, ora 12.00, la Tribunalul Bucureşti,
Secţia VI civilă, Bd. Unirii nr.37, Completul C12 –
recurs.
Numitul Stifiuc Marian este citat la Judecătoria
Iaşi, la data de 20 octombrie 2015, ora 8.30, Complet
C12 M, in dosarul 42338/245/2014, în calitate de
pârât divorţ.

DIVERSE
Vând 533 magazine istorice diferite, inclusiv nr.
1/67, cu 160 lei. Telefon: 0741/955497.

LICITAȚII
Compania Naţională De Căi Ferate “CFR” S.A,
Sucursala Regionala De Căi Ferate Braşov– Divizia
Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Politehnicii nr.1,
organizează la sediul societăţii, licitaţie publică,
deschisă, cu strigare, în data de 28.09.2015 de la ora
11:00 pentru închirierea de locaţii (spaţii şi terenuri)
disponibile în vederea desfăşurării de activităţi
comerciale, prestări servicii, publicitate, depozite,
garaje, etc., situate pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/
zonelor c.f. aflate în subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. Pentru detalii privind locaţia
(amplasarea), suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful minim de pornire al licitaţiei, taxele
necesare a fi achitate pentru participarea la licitaţie,
vă puteţi adresa la sediul Sucursalei Regionale CF
Braşov– Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro–
CFR SA- Licitaţii interne– nivel regional - închirieri.
Documentaţiile necesare participării la licitaţie
(caiete de sarcini şi anexe) se procură, contra cost,
de la sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate
Braşov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare
admiterii participării la licitaţie se vor depune la
sediul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov
– Divizia Patrimoniu, până la data de 21.09.2015.
1. SC Fise Electrica Serv S.A -SISE Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str. Taberei, nr. 20,
tel. +40372.640.302, Fax: +40264.205.504, organizează procedura de licitaţie deschisă pentru achiziţia de produse „Separatoare tripolare de exterior
24/400/31,5”, cod cpv: 31214100-0, în cantităţile şi
condiţiile prevăzute în Documentaţia de atribuire.
2.Toate detaliile referitoare la produsele solicitate, la
procedura de achiziţie, respectiv la contractul ce se
va încheia se regăsesc în Documentaţia de atribuire.
3. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia
operatorilor economici în urma solicitării acestora.
În acest sens se va întocmi o cerere scrisă, care va fi
depusă la Secretariatul achizitorului (str. Taberei, nr.
20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe numarul de fax:

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare
nr. 105.777/28.08.2015. Licitația a-I-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 25. 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 25, luna
septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească
nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Tudorache Nicolae, cu domiciliul ﬁscal în comuna Cojasca, sat Iazu, str.
Barbarie, nr. 369, județ Dâmbovița, sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identiﬁcare ﬁscală:
- casă, în suprafață de 198 mp, situată în com. Cojasca, jud. Dâmbovița, valoare
impozabilă 126.923 lei (exclusiv TVA), conform registrului agricol volumul 1, ﬁla nr.
82, nr. casa 70 bis, anul construcției 2010, suprafața de teren arabil intravilan 1000
mp - suprafața de 620 mp teren curți construcții. Prețul de evaluare este de 266.846
lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor
imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completarile ulterioare, este neimpozabil/ scutit de TVA conform art.
141, alin. (2), lit. (f sau lit. (g din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcarile și completarile ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: A.N.A.F – D.G.F.P. Dâmbovița, A.F.P.
Târgoviște - Ipotecă legală în sumă de 55.786 lei reprezentând creanțe bugetare/
Încheiere OCPI Dosar nr. 49341/24.06.2014. 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. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua
precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației: 24.09.2015. 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 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 completarile 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 0245.616779, persoană de
contact: Draghici Daniela. Data aﬁșării: 07.09.2015.
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+40264.205.504. 4.Ofertele se vor depune tot la
Secretariatul SISE TN 5. Data limită de primire a
ofertelor: 21.09.2015, ora 12.00. Data deschiderii
ofertelor: 21.09.2015, ora 12.30.
Anunţ de licitaţie; 1. Informaţii generale privind
concedentul. 1.1.Denumirea: Consiliul Local Oarja.
1.2.Codul Fiscal: 5103449. 1.3.Adresa: comuna
Oarja, sat Oarja, strada Primăriei nr. 459.
1.4.Persoană de contact: Daniel Ton, tel/fax:
0248.660.341, e-mail: primarie@oarja.cjarges.ro; 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
2.1. Descrierea şi identificarea bunului care urmează
a fi concesionat:- Heleşteu Valea Găinii (teren
acoperit cu luciu de apă) în suprafaţă totală de
52.924 mp, situat în extravilanul comunei Oarja,
T42, P 797, str. Valea Găinii, judeţ Argeş; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
- Prin cumpărare de la sediul concedentului, în
urma unei solicitări scrise; 3.2. Denumirea şi adresa
Serviciului de la care se poate obţine un exemplar al
documentaţiei de atribuire: -Birou Secretar, Consiliul Local Oarja, comuna Oarja, sat Oarja, strada
Primăriei nr.459 , judet Argeş; 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: - 50
lei, prin depunere în numerar la casieria concedentului sau prin ordin de plată, în contul nr.
RO65TREZ04621A300530XXXX; 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.09.2015, ora
14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită
de depunere a ofertelor: 25.09.2015, ora 09.00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: -Consiliului Local Oarja, comuna Oarja, sat Oarja, strada
Primăriei nr.459, judet Argeş; 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:Original şi copie; 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

-25.09.2015 ora 12.00, la sediul concedentului,
Consiliul Local Oarja; 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
-Tribunalul Argeş, Secţia Civilă, Complet Specializat de Contencios Administrativ şi Fiscal, B.dul
I.C. Brătianu nr. 7, mun. Piteşti, jud. Argeş, Tel.
0248-216.599, Fax 248-212.410- Website: http/www.
justiţie-ag.ro/tr_ag/tr_app/; E-mail: tribunalul-arges@just.ro, tribunalul-arges-binf@just.ro.
Termenul de introducere a acţiunii: Cererile prin
care se solicită anularea unui act administrativ
individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate
se pot introduce în termen de 6 luni de la: a) Data
comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; b)
Data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; c) Data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data
expirării termenului legal de soluţionare a cererii; d)
Data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1)
lit. h) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare, calculat de la
comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii
prealabile; e) Data încheierii procesului-verbal de
finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative. Înainte de a se adresa instanţei
de contencios administrativ competente, persoana
care se consideră vătămată într-un drept al său ori
într-un interes legitim printr-un act administrativ
individual, trebuie să solicite autorităţii publice
emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a
acestuia.7.Data transmiterii anunţului de participare către instituţii abilitate în vederea publicării:
03.09.2015

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. 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 Paradise Village Invest SRL –
București, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan
în suprafață de 893 mp, situat în comuna Lerești, pct. Poduri, jud. Argeș, 69.808 lei;
Teren intravilan în suprafață de 424 mp, situat în comuna Lerești, pct. Poduri, jud.
Argeș, 33.145 lei; Teren intravilan în suprafață de 421 mp, situat în comuna Lerești,
pct. Poduri, jud. Argeș, 32.910 lei; Teren intravilan în suprafață de 417 mp, situat în
comuna Lerești, pct. Poduri, jud. Argeș, 32.598 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 RO 78TREZ 0475 067X XX00
4233, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, 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 15/09/2015. Licitația va avea loc în
data de 16/09/2015, ora 11:00:00, la Sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr.
117 - corp Muzeu. 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 Municipal Câmpulung, str. Negru Vodă, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice – Argeș. Invitație de participare. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești –
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în insolvență
înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de
18.09.2015, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvență în
dosarele de insolvență privind pe debitorii: S.C. Partner-Crs Quality Control S.R.L. –
dosar nr. 280/1259/2015; S.C. Padom Marc S.R.L. – dosar nr. 277/1259/2015; S.C.
Chic Life Events S.R.L. – dosar nr. 281/109/2014; S.C. Cristog Komercial S.R.L. –
dosar nr. 242/1259/2015; S.C. Aparataj Electric S.R.L. – dosar nr. 206/1259/2015,
S.C. Olteanu Ax Design S.R.L. – dosar nr. 284/1259/2015, S.C. Nomina Group
Expert S.R.L. – dosar nr. 292/1259/2015, S.C. Federica E Michele S.R.L. – dosar nr.
306/1259/2015, S.C. Iduna Prod S.R.L. – dosar nr. 282/1259/2015, S.C. Maia
Transit Invest S.R.L. – dosar nr. 299/1259/2015, S.C. ORION AUTO INVEST S.R.L. –
dosar nr. 293/1259/2015, S.C. Dani Plast Recicling S.R.L. - dosar nr.
502/1259/2014, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 21.09.2015, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații
suplimentare la tel. 0248.211511, int. 3348, int. 3345.

Anunţ de licitaţie: 1. Informaţii generale privind
concedentul. 1.1.Denumirea: Consiliul Local
Oarja. 1.2.Codul Fiscal: 5103449. 1.3.Adresa:
comuna Oarja, sat Oarja, strada Primăriei nr.459.
1.4.Persoană de contact: Daniel Ton, tel/fax:
0248.660.341, e-mail: primarie@oarja.cjarges.ro.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: 2.1. Descrierea şi identificarea bunului care
urmează a fi concesionat: - Heleşteu Ceauşesti
(teren acoperit cu luciu de apa) in suprafata
totala de 20.590 mp, situat in extravilanul
comunei Oarja, T44, P 824, judet Argeş. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:- Prin cumpărare de la sediul
concedentului, în urma unei solicitări scrise;
3.2.Denumirea şi adresa Serviciului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de
atribuire:-Birou Secretar, Consiliul Local Oarja,
comuna Oarja, sat Oarja, strada Primăriei nr.459
, judet Arges; 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar:- 50 lei, prin
depunere în numerar la casieria concedentului
s a u p r i n o r d i n d e p l a t ă , î n c o n t u l n r.
RO65TREZ04621A300530XXXX. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.09.2015, ora
14.00; 4.Informaţii privind ofertele:4.1.Data
limită de depunere a ofertelor: 25.09.2015, ora
09.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
4.2.Consiliului Local Oarja, comuna Oarja, sat
Oarja, strada Primăriei nr.459, judet Argeş; 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Original şi copie; 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: - 25.09.2015 ora 12.30, la sediul concedentului, Consiliul Local Oarja. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: -Tribunalul Argeş, Secţia Civilă,
Complet Specializat de Contencios Administrativ
şi Fiscal, B.dul I.C. Brătianu nr. 7, mun. Piteşti,
jud. Argeş, Tel. 0248.216.599, Fax 0248.212.410Website: http/www.justiţie-ag.ro/tr_ag/tr_app/ ;
E-mail: tribunalul-arges@just.ro, tribunalul-arges-binf@just.ro.Termenul de introducere a acţiunii: Cererile prin care se solicită anularea unui
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act administrativ individual, a unui contract
administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi
repararea pagubei cauzate se pot introduce în
termen de 6 luni de la: a) Data comunicării
răspunsului la plângerea prealabilă;b) Data
comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a
cererii; c) Data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de soluţionare a cererii; d)
Data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin.
(1) lit. h) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările ulterioare, calculat
de la comunicarea actului administrativ emis în
soluţionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a
plângerii prealabile;e) Data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în
cazul contractelor administrative. Înainte de a se
adresa instanţei de contencios administrativ
competente, persoana care se consideră vătămată
într-un drept al său ori într-un interes legitim
printr-un act administrativ individual, trebuie să
solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii
ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen
de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.7.Data transmiterii anunţului de participare către instituţii
abilitate în vederea publicării: 03.09.2015.

PIERDERI
Pierdut Certificat de înregistrare AL-COM Dent
S.R.L. –sediu social Bucureşti, Sector 6, Str. Aleea
Compozitorilor nr.13, bl. OD5, sc.1, parter, C.U.I.
2629784, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J40/6985/24.03.1992. Îl declar nul.
SC Smart Trading Business Invest SRL, cu sediul
în Bucureşti, Calea Moşilor nr.312, bl.62, scara 1,
etaj 8, ap.32, Sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J40/1391/2014,
C.U.I. RO 1645881, declar pierdut Registrul Unic
de Control sediu, emis de Administraţia Financiară Sector 2.
SC Cristim 2 Prodcom - RO 06561703,
J40/23690/1994, Sector 1, Bucureşti, declară
pierderea chitanţierului ştampilat cu seria
2110101- 2110150. Le declarăm nule.

publicitate

