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OFERTE SERVICIU
l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecol-
ogie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: asistent medical generalist 
(Secţia OG II), 1 post vacant (contrac-
tual), conform H.G. nr. 1027/2014 şi 
Dispoziţia Primarului General al Munic-
ipiului Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul 
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 02.02.2016, ora 09.00; -Proba 
practică în data de 04.02.2016, ora 09.00; 
-Proba interviu în data de 08.02.2016, ora 
09.00. Condiţii Specifice: -diplomă de 
absolvire a liceului sanitar sau diplomă de 
şcoală sanitară postliceală  sau echiva-
lentă sau diplomă de licenţă în speciali-
tate; Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
22.01.2016, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.
Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalul Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecol-
ogie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: asitent medical generalist 
(Secţia OG I), 1 post temporar vacant, pe 
perioadă determinată de 10 luni, conform 
H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va 

desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 
26.01.2016, ora 09.00; -Proba interviu în 
data de 28.01.2016, ora 09.00. Condiţii 
Specifice: -diplomă de absolvire a liceului 
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară 
postliceală  sau echivalentă sau diplomă 
de licenţă în specialitate; Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
până la data de: 15.01.2016, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. 
Relaţii suplimentare la Spitalul Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: 
Ec .  Manolache  Elena ,  t e lefon : 
021/303.50.50.

l Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecol-
ogie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6, 
organizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: infirmier (Secţia OG I), 1 post 
vacant (contractual), conform H.G. nr. 
1027/2014 şi Dispoziţia Primarului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 02.02.2016, 
ora 13.00; -Proba interviu în data de 
04.02.2016, ora 13.00.  Condiţii Specifice: 
-Nivel de studii– generale; -Curs de 
i n f i r m i e r e  o r g a n i z a t  d e 
O.A.M.G.M.A.M.R. sau alţi furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Minis-
terului Sănătăţii –act doveditor de absol-
vire. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de: 
22.01.2016, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof.

Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii supli-
mentare la Spitalului Clinic de Obstetrică 
şi Ginecologie „Prof.Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, persoană de contact: Ec. 
Manolache Elena, telefon: 021/303.50.50.

l Rectificare: La Jurnalul Național nr. 
6814 din 25.11.2015 la secțiunea 
Anunțuri, la Anunțul de concurs al 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale se face următoarea rectificare:  În 
loc de: „Concursul organizat de A.F.I.R. 
în data de 11.12.2015– proba scrisă, 
17.12.2015 -interviul, pentru ocuparea 
posturilor vacante de execuție, anunțat în 
Jurnalul Național nr. 6814/25.11.2015, se 
amână pentru data de 05.01.2016 -proba 
scrisă, 11.01.2016 -interviul” Se va citi: 
„Concursul organizat de A.F.I.R. în data 
de 05.01.2016- proba scrisă, 11.01.2016  
-interviul, pentru ocuparea posturilor 
vacante de execuție, anunțat în Jurnalul 
Național nr. 6814/25.11.2015, se modifică 
după cum urmează: 11.01.2016 și 
12.01.2016 –interviul”.

CITAȚII  
l Dicu Florina este citată, la Judecătoria 
Rm. Vâlcea, în data de 29 ianuarie 2016, 
ora 9.00, camera 3, în dosar nr. 
5062/288/2015, în calitate de pârât.

l Aluas Dorel, cu ultimul domiciliu in 
Muresenii Bargaului, este chemat la 
Tribunalul Prahova, str. Valeni, nr. 44, 
Sala 1 – Parter, Ploiesti, in ziua de 
25.01.2016, Completul 8FCIV, ora 09:00, 
in dosarul 1985/105/2015, in calitate de 

Parat, in proces cu SC Kraftanlagen 
Romania SRL, in calitate de Reclamant, 
actiune in raspundere patrimoniala.

l Dumitra Gheorghe cu domiciliul în 
comuna Roşiile, judeţul Vâlcea, citează pe 
Dumitra Maria, în calitate de pârât, cu 
ultimul domiciliu cunoscut la familia Uță 
Ilie din com. Roșiile, județul Vâlcea, la 
Judecătoria Bălceşti, judeţul Vâlcea, în 
dosar nr. 1925/185/2014, pentru termenul 
din 03.02.2016 - obiect divorţ cu copii.  

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi Sîrbu Alexandru 
Valentin la Tribunalul Teleorman, Alex-
andria, str. Independenţei, nr. 22 în 
dosarul civil nr. 845/292/2009 la data de 
05.02.2016, pentru recurs-succesiune, 
reclamantă  fiind Ţiparu Mariana.

l Nedelea Ciprian Florin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Braşov, str. 
Maramureş nr. 5, ap. 2, jud. Braşov, este 
chemat la sediul biroului notarial SPN 
Gonţea Ion- Gonţea Ionuţ- Dan Mircea, 
din mun. Braşov, str. Mihail Kogăl-
niceanu nr. 23, bl. C7, P-1, jud. Braşov, în 
data de 02.02.2016, ora 11.00, în calitate 
de fiu, în vederea dezbaterii succesiunii 
după defunctul Nedelea Constantin, 
decedat la data de 04.02.2015, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Braşov.

l  Judecatoria Drobeta Turnu Severin, a 
pronuntat in Dosarul 1897/225/2015, 
sentinta civila nr. 795 din data de 
23.06.2015 cu urmatorul dispozitiv: 
“Admite actiunea in pretentii formulata 
de reclamanta S.C. Infinity S.R.L., cu 
sediul in Ploiesti, str. Targovistei, nr. 11, 

et. 2, judetul Prahova, cod unic de inregis-
trare R17713068, Registrul Comertului 
J/29/1378/2005, in contradictoriu cu 
paratii: Burian Ana Maria cu domiciliul 
Sat Tiganasi, Com Burila Mare, Jud. 
Mehedinti, CNP 2911126250015, si Sescu 
Mioara, cu domiciliul in Sat Girla Mare, 
Comuna Girla Mare, Judetul Mehedinti, 

CNP 2701106253190. Obliga in solidar 
paratele sa plateasca reclamantei suma de 
787.50 lei, c/v marfa livrata si neachitata, 
si suma de 803.25 lei reprezentand penal-
itati de intarziere. Obliga paratele la 
121.30 lei cheltuieli de judecata catre 
reclamanta. Cu apel in termen de 30 zile 
de la comunicare, ce se va depune la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 
87/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 13.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 450, suprafața 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Calarasi, valoare 5.948 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Somația nr. 2424/14.09.2012, emisa de BEJ Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 
87/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 13.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 450, suprafața 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Calarasi, valoare 5.948 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Somația nr. 2424/14.09.2012, emisa de BEJ Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 
88/05.01.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 13.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 – 8, se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Nebo Mar S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. 
Crișana, nr. 6, bl. D13, sc. 2A, et. 3, ap. 14, cod fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, 
prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 
5, nr. cadastral 449, suprafața 3000 mp, situat în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare 5.648 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Somația nr. 2424/14.09.2012, emisa de BEJ Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, 
pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., 
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele 
fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe 
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub 
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. 
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. 82/05.01.2016. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul 
de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 20.01.2016, orele 10.30, în Călărași, str. Eroilor, 
nr. 6 – 8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate 
aparținând debitorului Petroolt S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, Mrj. Călărași, str. Zefirului, nr. 65, cod 
fiscal 6786587, în dosar de executare nr. 6786587, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafața 50 mp, situat în com. Dragalina, jud. Călărași, 
statia CFR Ciulnița, valoare 14.990 lei; - Teren – Proprietar C.N.C.F.R. Sucursala Constanța. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele 
de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de 
identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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, sub sancțiunea decăderii, în 
conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data: 06.01.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

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 Magica Miau-Miau – Moșoaia, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Plită dublă, 1.032 lei; 
Fripteoză, 1.273 lei; Rotisor Rotel 2, 752 lei; Hot Display Vitrină, 
591 lei; Vitrină frigorifică, 220 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 RO17TREZ0465067X
Xx013347, 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 22-
01-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 25-01-2016, 
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 sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 
– 3252.
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Judecatoria Drobeta Turnu Severin. 
Pronuntata in sedinta publica, azi, 
23.06.2015.

DIVERSE  
l 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Drăgăneşti Vlaşca prin 
Primăria comunei Drăgăneşti Vlaşca, str.

Nicolae Titulescu nr.2,  comuna 
Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman, 
telefon 0247440705, fax 0247440357, 
e-mail: primaria_draganesti_vlasca@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Concesionarea pe o 
perioadă de 15 ani a imobilului teren 
intravilan în suprafaţă de 872 mp, ce 
aparţine domeniului public al comunei 
Drăgăneşti Vlaşca, identificat conform 

planului de situaţie Sc 1:500 şi conform 
planului de încadrare în zonă, teren situat 
în comuna Drăgăneşti Vlaşca, judeţul 
Teleorman. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Documentaţia de 
atribuire este reprezentată de caietul de 
sarcini al concesiunii, instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşurarea 
procedurii de concesionare şi formulare 
tipizate 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documen-

taţiei de atribuire: Un exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire poate fi achiziţionat 
prin cumpărare de la sediul conceden-
tului. 3.2. Denumirea şi adresa servici-
ului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Casieria Primăriei comunei 
Drăgăneşti Vlaşca . 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire 
este de 10 lei şi se va achita la casieria 
Primăriei comunei Drăgăneşti Vlaşca. 
3.4. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 26/01/2016, ora 10,00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: Ofertele sigilate vor 
fi depuse la registratura Primăriei 
comunei Drăgăneşti Vlaşca. 4.1. Data 
l imită de depunere a ofertelor: 
09/02/2016, ora 10,00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 

Comunei Drăgăneşti Vlaşca, str.Nicolae 
Titulescu nr.2, comuna Drăgăneşti 
Vlașca, judeţul Teleorman, cod poştal 
147135. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 10/02/2016, ora 10,30. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
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sesizarea instanţei: Tribunalul Teleorman, 
cu sediul în Alexandria, str.Ion Creangă 
nr.53, judeţul Teleorman, telefon 
0247406016, fax 0247317322, e-mail: 
tribunaltr@just.ro. Termenele de depu-
nere a contestaţiilor sunt stabilite de 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
04/01/2016.

LICITAȚII
 

l SC Civind Condexpert SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunurile 
mobile ale debitoarei la prețul de evaluare 
de 128.193 lei fara TVA (obiecte de 
inventar, mobilier, birotica, scule, mijloace 
fixe, cofraje dale beton, stoc materiale, 
griblura, reducții, țevi, izolații, flanșe, etc). 
Licitaţia va avea loc în 13.01.2016, ora 

13/30 la sediul lichidatorului, str. Banat-
ului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
15.01.2016, 18.01.2016, 20.01.2016, 
22.01.2016 aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

l Consiliul Local Gura Vitioarei, cu 
sediul in comuna Gura Vitioarei, str. 
Principala, nr. 214, cod fiscal 2843965, 
adresa e-mail: guravitioarei@prefectur-
aprahova.ro, prin reprezentant legal, 

primar Tirifon Gheorghe, anunta inchir-
ierea pe o perioada de 15 ani, prin licitatie 
publica, a terenului in suprafata de 4.351 
mp situat in extravilanul satului Gura 
Vitioarei, comuna Gura Vitioarei, in tarla 
nr. 24, parcela nr. NNS772, nr. carte 
funciara 21023, nr. cadastral 21023, apar-
tinand domeniului public al comunei 
Gura Vitioarei. Licitatia va avea loc in 
data de 2.02.2016, orele 10,00  la sediul 
Primariei comunei Gura Vitioarei. Docu-
mentatia de licitatie se ridica de la sediul 

Primariei. Garantia de participare la lici-
tatie este de 435 lei. Depunerea ofertelor 
se va face pana la data de 2.02.2016, orele 
9,00, la sediul Primariei Gura Vitioarei.

l Debitorul SC Quality Serv Interna-
tional SRL societate în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Mijloace fixe 
și obiecte de inventar  aparținând SC 
Quality Serv International SRL -în fali-
ment. Prețul de pornire al licitației este 

de 50% din valoarea de vânzare forțată 
stabilită în Raportul de Evaluare exclusiv 
TVA, pentru fiecare bun în parte, iar 
listele cu aceste bunuri pot fi obținute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în contul 
nr. RO11BRMA0999100047093884 
deschis la Banca Românească SA, cel 
târziu până la data ședinței de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire al 
bunului pentru care se licitează și de 
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achiziționarea până la aceeași dată a 
Caietului de sarcini. Prețul Caietului de 
sarcini este de 50 lei exclusiv TVA și se va 
achita în numerar la sediul lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL din 
București, str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 
203, sector 1. Prima ședință de licitație 
pentru activele ce aparțin societății debi-
toare a fost fixată la data de 14.01.2016, 
ora 14.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, ședințele de licitații 
se vor relua în datele de: 21.01.2016, 
28.01.2016, 04.02.2016, 11.02.2016, 

18.02.2016, 25.02.2016, 03.03.2016, 
10.03.2016, 17.03.2016, 24.03.2016, 
31.03.2016, 07.04.2016, 14.04.2016 și 
21.04.2016 ora 14. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul lichida-
torului judiciar din București, str. Buzești 
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la tel.: 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com. 

l Municipiul Drăgăşani organizează 
licitaţie publică deschisă, pentru închir-

ierea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet 
medical în suprafaţa utilă de 56,48 mp, 
aparţinând domeniului privat al municip-
iului Drăgăşani, situat în strada T Vladi-
mirescu nr. 408, în incinta Policlinicii 
Municipale – corp nou- parter, pentru 
desfăşurarea de activităţi medicale. 
Documentele necesare participării la 
această licitaţie se pot ridica de la Direcţia 
DSP – Birou Contracte din str. Piaţa 
Pandurilor nr. 1, în urma achitării contra-
valorii Caietului de Sarcini în suma de 54 
lei. Licitaţia se va ţine la data de 
29.01.2016, ora 10:00 în sala de şedinţe a 
Primăriei Mun. Drăgăşani, situate în 
strada Piaţa Pandurilor Nr. 1. Relaţii 
suplimentare puteţi af la apelând la 
numerele de telefon: 0250-811.990.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, 
prin administrator judiciar Just Insolv 
SPRL anunţa vânzarea la licitaţie 
publică a activului aflat în patrimoniul 
debitoarei, respectiv Construcţia „Hotel 
Restaurant – Casa Rotaru”, situată în 
Ploieşti, str. Oborului,  nr. 27, jud. 
Prahova, înscrisă în CF nr. 125774 a 
mun. Ploieşti, construcţie compusă din 
D+P+E+3Mansarde, în suprafaţa 
desfăşurată de 2.209 mp şi suprafaţă 
balcoane 90 mp, la preţul de 2.682.750 
lei (fără TVA). Licitaţia publică are loc 
pe data de 05.02.2016, orele 12.00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Construcţia este 
edificată pe un teren proprietatea asocia-
tului Rotaru Valentin în suprafaţa de 
697 mp pentru care se organizează lici-
taţie publică de BEJ Pană Victor pe data 
de 05.02.2016, orele 11.00. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii 
Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a 
regulamentului de participare la licitaţie. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 
75 % din preţul stabilit în rapoartele de 
evaluare. Licitaţia publică are loc 
conform Caietului de Sarcini care se 
achizitoneaza de la sediul administrator-
ului judiciar. Relaţii suplimentare  la 
telefon 0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploieşti SRL, 
prin administrator judiciar, anunţa 
vânzarea a bunurilor imobile aflate în 
patrimoniul debitoarei, respectiv: Propri-
etate imobiliară „Pensiune – Hanul 

Gazarilor” situată în Ploieşti, str. M.
Bravu,  nr. 45, jud. Prahova, înscrisă în 
CF nr. 123740 a Mun. Ploieşti, compusă 
din teren în suprafaţa de 720 mp în acte, 
respectiv 719 mp măsurată şi construcţii: 
C1 – Hotel + restaurant (Subsol – 
Crama, Parter – restaurant, terasă, bar, 
recepţie, etaj 2 – 8 camere cu grup 
sanitar propriu, casa scării, hol, oficiu, 
etaj 3 – Mansarda: 4 camere cu grup 
sanitar propriu, casa scării, spălătorie, 2 
camere de serviciu, hol, oficiu), C2 – 
Anexa + beci, la preţul de 1.728.075 lei 
(fără TVA). Licitaţia publică are loc în 
baza hotărârii Adunării Creditorilor din 
20.11.2013 şi a regulamentului de partic-
ipare la licitaţie. Preţul de pornire al 
licitaţiei este redus la 75 % din preţul 
stabilit în rapoartele de evaluare. Şedinţa 

de licitaţie va avea loc pe data de: 
05.02.2016, orele 12.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab.7B. 
Licitaţia publică are loc conform Caiet-
ului de Sarcini care se achizitoneaza de 
la sediul administratorului judiciar. 
Relaţii  suplimentare  la telefon 
0344104525.

PIERDERI  
l SC Allianz Tiriac, CUI 6120740 
pierdut cerere de asigurare nr. 0383147 şi 
nr. 0383148. Le declar nule.

l Pierdut atestat profesional  transport 
marfă și gabarit  si card tahograf, pe 
numele  Mihai  Vasile. Le declară nule.

l Pierdut Certificat de Pregătire Profe-
sională  a conducătorului auto Pleşa 
Costel, nr. A 00381698G, eliberat de ARR 
Argeş. Se declară nul.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B, 
nr. 1875875 eliberat la data de 29.05.2009 
de O.R.C. Mehedinți pe numele: S.C. 
Marijana S.R.L.. Se declară nul.

l Declar pierdut (nul) card de sănătate 
pe numele Militaru Geanina Maria elib-
erat de C.N.A.S.

l Declar pierdute (nule) următoarele 
documente: C.I., permis conducere, certi-
ficat înmatriculare auto nr. B55TSM, card 
sănătate C.N.A.S., card Medlife, pe 
numele Crăciun Tănţel.

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 Clou Marketing Plus SRL – Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Canapea 2 loc., 16 
lei; Mașină de găurit multiplu, 3.001 lei; Mașină de rindeluit, 
4.000 lei; Mașină cu ax superior, 521 lei; Pompă vopsit Flomax, 
939 lei; Compresor CT4 200, 292 lei; Circular de formatizat, 
3.369 lei; Centrală termică Black Sea Supliers, 2.324 lei; Pistol de 
vopsit Airmix 20, 72 lei; Laptop Lenovo, 117 lei; Canapea 3 loc., 
17 lei; Birouri, 56 lei; Frigider Ariston, 23 lei; Aparat fotografiat 
Nikon D90 Kit 18, 422 lei; Aparat fotografiat Nikon D610 Body, 
1.008 lei; Aparat fotografiat Nikon 70-200MM, 764 lei; Calculator 
Notebook, 47 lei; Calculator portabil Dual-Core, 121 lei; Arzător 
indirect motorină, 176 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
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 RO17TREZ0465067X
XX013347, 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 25-
01-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 26-01-2016, 
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 sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 
- 3252.

Sâmbătă, 09.01.2016, scumpa 
și iubita noastră

Giurcă Fevronia-Vene
soție, mamă, soacră, bunică și 

străbunică, împlinește 11 ani de 
la trecerea în eternitate.

Timpul a trecut, trece, dar soțul, Timpul a trecut, trece, dar soțul, 
copiii, nurorile, nepoții, 

strănepoții, toate rudele și priet-
enii nu au uitat-o și nu o vor uita 
niciodată, având-o permanent 

în conștiința și memoria lor.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

DECESE COMEMORARE

Suntem alături de 
colegul şi prietenul 

nostru Viorel 
Dumitru Mănescu 

– Preşedintele 
Uniunii Notarilor 

Publici din 
România şi de fiica 
sa Irina, în greaua 
pierdere suferită 

prin decesul 
doamnei RODICA 
MĂNESCU, iubită 

soţie şi mamă. 

Sincere condoleanţe! 
Prof.univ.dr. Smaranda 
Angheni şi Prof.univ.dr. 

Iosif R. Urs
Transmitem sincere 

condoleanţe domnului 
Viorel Dumitru Mănescu 

– Preşedintele Uniunii 
Notarilor Publici din 
România şi fiicei sale 
Irina – notar public, 

pentru durerea pricinuită 
de trecerea la cele veşnice 

a doamnei RODICA 
MĂNESCU, iubită soţie 
şi mamă. Odihnească-se 

în Pace! Mihnea şi 
Smaranda Angheni.

Administraţia Naţională de Meteo-
rologie a emis un cod galben de 
ninsori viscolite şi intensificări ale 
vântului în regiunile estice, cu 
viteza la rafală până la 
60-70 km/h. În 
Moldova va ninge 
viscolit şi se va depune 
strat nou de zăpadă, iar 
în Dobrogea şi estul 
Munteniei ploile se vor 
transforma treptat în lapoviţă şi 
ninsoare. În cursul nopţii, izolat, 
va fi viscol. Vor fi şi condiţii de 
depunere a poleiului. În restul ţării vor 
fi precipitaţii mixte. La Bucureşti, vremea se 
va ameliora în cursul zilei, iar presiunea 
atmosferică e în creştere.

Cod galben de ninsori

Azi  
- 10/70C

Sâmbătă   
- 7/10 0C

Duminică  
- 2/11 0C

Cer temporar noros. Se vor semnala 
ninsori în regiunile nord-vestice și la 
munte. Precipitații mixte în centru. Izolat, 
vor fi condiții de polei.  

 Cerul va fi temporar noros în vest, nord și 
parțial în centru. Ninsori la munte, precipi-
taţii mixte în nord și centru și ploi în vest. 
Izolat se va produce polei. 

 La munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul 
va sufla slab și moderat, cu intensificări în 
zona montană, dar temporar și în vest și 
sud-est. În zonele joase de relief, izolat, se 
va semnala ceaţă.

METEO  Soarele răsare: 07:52
 Soarele apune: 16:53

Presiunea 
atmosferică: 

747 mmHg

Viteza și direcţia 
vântului: 3 km/h

În Capitală, la prânz

 

Adrian Mutu împlinește azi 37 de 
ani. Supranumit „Briliantul”, este cel 
mai bun marcator din istoria Națio-
nalei, cu 35 de goluri înscrise. În 
1999, a fost vândut pentru 600.000 
euro la Dinamo București. Turneele 
internaționale la care a evoluat au 
fost EURO 2000 și EURO 2008, 

unde a marcat singurul gol al Națio-
nalei, în meciul contra Italiei. În 2000 
s-a alăturat echipei Inter Milano, cu 
un contract de 6,5 milioane de 
euro. A mai jucat la echipele Hellas-
Verona, Parma, Chelsea, Juventus, 
Fiorentina. Jur  nalul Na    ţio  nal îi 
urează „La mulți ani!”

DE ZIUA TA

2°C

Ști
ați 

că..
. ?  Pisicile Sphynx sunt renumite pentru că nu 

au păr. Mutația este naturală. În ultimii o 
sută de ani, pisoii fără păr au apărut spontan 
printre puii fătați de pisicile domestice cu 
părul scurt. Rasa Sphynx a apărut în 1975, 
când proprietarii unei ferme din Minnesota, 
familia Pearson, au descoperit ca pisica lor 
cu părul scurt, Jezabelle, a dat naștere unui 
pisoi fără păr, pe care l-au numit Epidermis. 
În 1976, se naște un alt pisoi fără păr, Dermis. 
Cele două pisicuțe fără păr au fost cedate 
crescătorului Kim Mueske, din Oregon, care 
le-a utilizat la crearea noii rase.  Adrian Mutu, fotbalist


