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OFERTE SERVICIU
l Comandant insotitor de bord
cu Atestat membru echipaj
cabina, limba engleza, min. 5 ani
experienta, minim 1000 ore zbor
A320, full-time, salariu de incadrare brut 2244Lei. CVuri la:
office@stareast.aero.
l Director Tehnic- Licenta
PART66, Experienta 10 ani,
limba engleza, full-time, salariu
de incadrare brut 2841Lei, CVuri
la: email office@stareast.aero.
l Firma incaltaminte angajeaza
muncitori necalificati, pregatitoare si cusatoare. telefon
0736073372
l Fabrică de mobilă în zona
Fundeni angajează tâmplari,
lăcuitori, muncitori necalificaţi.
Program L-V, 7:00/15:30. Salariu
avantajos. Contact: 0722.209.503,
0729.994.304.
l Vopsitor lacatus sudor Firma
confectii metalice usoare
angajam vopsitor in camp electrostatic, lacatus, sudor electric
MIG-MAG. Zona Metrou Brancoveanu. Relatii la tel.
0726.102.308
l Angajăm montator rulouri,
jaluzele, perdele, draperii.
Cerinţe: Permis cat. B, seriozitate. Condiţii avantajoase:
contract, loc de muncă stabil,
echipă profesionistă.
0727.332.672.
l Societatea Cronos Ares Partners SRL angajează pe postul de
formator în cadrul societăţii o
persoană cu experienţă în muncă
de minim 1 an, vorbitoare de
limba italiana şi albaneză. Tel.
Contact: 0749.167.267.
l Palatul Copiilor Alexandria,
str.Av.Colfescu, nr.18/20, jud.
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea postului
contractual vacant de contabil
şef, conform H.G.286/2011, actualizată 2016. Concursul se va
desfășura astfel: -proba scrisă în
data de 10.08.2017, ora 10.00;
-interviul în data de 17.08.2017,
ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele:
-condiţiile obligatorii sunt cele
prevăzute de legislaţia în vigoare;
-condiţii specifice: -studii superioare economice (diplomă de
licenţă). -vechime în specialitate
minim 3 ani (constituie un
avantaj funcţia de contabil în
sistemul de învăţământ). Candidații pot depune dosarele pentru
concurs până la 02.08.2017, ora
14.00, la sediul unității. Relaţii
suplimentare la sediu sau la
tel.0347.401.093, e-mail: pcalexandria@gmail.com.
l Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa, jud.Ialomița, organizează concurs în data de 22
august 2017, pentru ocuparea
unui post contractual vacant de
medic veterinar debutant pe perioadă determinată din cadrul
DSVSA Ialomiţa, jud.Ialomița în
baza Ordinului Preşedintelui
A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007.

Condiții de participare la
concurs: a)Condiţii generale:
prevăzute la art.3 din Hotărârea
286/2011, cu modificările și
completările ulterioareş; b)
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și
a ocupării funcției contractuale
de medic veterinar debutant sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară; -vechime: nu este
necesară. Concursul se va organiza conform calendarului
următor: -dată limită pentru
depunerea dosarelor: în termen
de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în M.O.; -22 august
2017, ora 10.00: proba scrisă; -24
august 2017, ora 10.00: interviu.
Dosarul de concurs va conţine
documentele specificate la art. 6
din Hotărârea 286/2011: -Detalii
privind bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială. -Dosarele de depun la
sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor, din str. Lacului, nr. 12,
Slobozia, jud.Ialomiţa. -Relaţii
s u p l i m e n t a r e l a n r. t e l .
0243.232.069, int.236.
l 1.Direcţia Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa, jud.Ialomita, anunţă
organizarea în data de 21 august
2017 (proba scrisă -ora 10.00) şi
23 august 2017 (interviul -ora
10.00), a concursului pentru
ocuparea unei funcții publice de
execuție vacante de consilier,
grad profesional superior din
cadrul Biroului Evidență Informatică și Control Administrativ.
2.Condiții de participare: a)
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare. b)Condiţiile specifice care
trebuie să fie întrunite de participanţii la concursul pentru
ocuparea postului de consilier,
gradul profesional superior sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental
matematică și științe ale naturii,
ramură de știință chimie și inginerie chimică, domeniul de
licență inginerie chimică, specializarea chimie alimentară și
tehnologii biochimice; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Ialomiţa din
Slobozia, str.Lacului, nr. 12, jud.
Ialomiţa. Dosarele de concurs se
depun în termen de 20 de zile de
la data publicării, în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, a anunţului de organizare a
concursului, la sediul Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Ialomiţa,
între orele 08.00-17.00 (luni-vineri). Bibliografia de concurs şi
orice alte informaţii suplimentare

se pot obţine de la sediul Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Ialomiţa
-Compartimentul Juridic şi
Resurse Umane, telefon:
0243.232.069 interior 236.
l Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor
Vâlcea organizează în data de
04.09.2017, ora 10.00 (proba
scrisă), concurs pentru ocuparea
funcții publice de execuție
enumerate mai jos, vacante în
structura instituției, iar data
susținerii interviului va fi anunțată după proba scrisă, având loc
în maxim 5 zile lucrătoare de la
susținerea primei probe: -1 consilier, clasa I, grad profesional
principal la Serviciul Control
Oficial Siguranța Alimentelor
(SCOSA); -1 consilier, clasa I,
grad profesional superior la
Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor (SCOSA); -Un
consilier, clasa I, grad profesional
principal la Serviciul Catagrafie,
Înregistrare, Evaluare, Traces
(SCIET); -un consilier, clasa I,
grad profesional principal, la
Serviciul Evidența Informatică,
Control Administrativ (SEICA).
Dosarele de înscriere la concurs
se depun în 20 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, la
secretariatul instituției şi vor
conţine documentele menționate
la art.49 alin.1 lit.a-f din HG
nr.611/2008 privind cariera funcționarilor publici. Solicitanții
trebuie să facă dovada studiilor
universitare de licență cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea medicină
veterinară și o vechime în specialitatea funcției de minim 5 ani
pentru funcțiile de consilier grad
principal din cadrul SCIET și
SEICA, iar pentru posturile din
cadrul SCOSA trebuie să facă
dovada studiilor universitare de
licență cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în specialitatea industria produselor
alimentare cu o vechime de 9 ani
vechime în specialitatea funcției
pentru consilier grad superior,
respectiv 5 ani în specialitatea
funcției pentru consilier grad
principal. Relaţii suplimentare și
bibliografia privind desfășurarea
concursului se pot obține de la
Compartimentul Resurse
Umane; persoană de contact:
cons.jur. Pătruț Elena; tel.:
0350.409.951 sau 0250.713.819.
l Poliţia Locală a Municipiului
Bacău, cu sediul în Bacău, str.I.L.
Caragiale, nr.2, județul Bacău,
organizează concurs, conform
Legii nr.188/1999, pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuție vacantă: -1 post -Expert,
clasa I, grad profesional principal -Compartiment Achiziții
Publice. Condiții specifice de
participare la concurs: -studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau
juridice; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării
funcţiei publice -minim 5 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.54 din Legea
nr.188/1999 -privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În data de
21.08.2017, ora 10.00, va avea loc
proba scrisă și în data de
24.08.2017 -proba interviu, la
sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada
I.L.Caragiale, nr.2. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.49,
alin.(1) din HG nr.611/2008
-pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi se
vor depune în termen de 20 zile
de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Poliţiei Locale a Municipiului Bacău, din Bacău, strada
I.L.Caragiale, nr.2. Detalii suplimentare privind condiţiile specifice, actele necesare pentru
dosarul de înscriere şi bibliografia
se pot obţine de la sediul Poliţiei
Locale a Municipiului Bacău, din
Bacău, strada I.L. Caragiale, nr.2,
telefon: 0234/575.978.
l Primăria orașului Sinaia, cu
sediul în localitatea Sinaia, Bd.
Carol I, nr.47, județul Prahova,
organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale
vacante din cadrul Serviciului
Public de Asistență Socială -Dep.
Proiecte Comunitare, pentru
următorul post: -Inspector de
specialitare gr.II -1 post, conform
HG286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 10.08.2017, ora 11.00,
-Interviu în data de 11.08.2017,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs/examen candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: l.Pentru funcția
de inspector de specialitate
gradul II: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență
-în domeniul managementului,
sociologie și asistență socială,
științele comunicării și al relațiilor publice, științelor sociale,
politice și umaniste sau economice; -vechime în muncă de
minim 1 an; -cunoștințe operare
calculator -nivel mediu. Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial, partea
a III-a la sediul Primăriei Sinaia,
Bd.Carol I, nr.47, jud.Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Sinaia, persoană de
contact: Olaru Isabela telefon:
0244/311.788, interior 132.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, repartizat pe
perioadă determinată, pentru
implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte
funciară, corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie din
cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară DoljServiciul Cadastru- Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare

pe perioadă determinată de 36 de
luni, după cum urmează: 1 post
consilier juridic debutant, în
temeiul HG 286/23.03.2011,
modificată şi completată.
Concursul se va desfăşura astfel:
proba scrisă în data de
10.08.2017, ora 10,00, proba
interviu în data de 16.08.2017,
ora 10,00.Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea drept, vechime în specialitate: nu necesită. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de
02.08.2017 inclusiv, ora 16,00, la
sediul OCPI Dolj, cam. 104.
Relaţii suplimentare la sediul
O C P I
D o l j
,tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail:
dj@ancpi.ro.
l Agenţia Judeţenă pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Arad,
cu sediul în Arad, Str. Călugăreni, nr. 1A, scoate la concurs, în
data de 31.08.2017, ora 10:00
(proba scrisă), la sediul agenţiei,
următorul post temporar vacant:
Auditor, grad profesional superior– Compartiment Audit Public
Intern; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de
execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic sau
juridic; Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet;
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate; Data de desfăşurare a
concursului: 31.08.2017 – ora
10:00 – proba scrisă. Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul
AJOFM Arad.
l Școala Națională de Grefieri
organizează concurs pentru
ocuparea, pe durată nedeterminată, a unui număr de patru
posturi de personal contractual
în cadrul Departamentului
economico-financiar și administrativ, astfel: -1 post consilier I,
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studii juridice absolvite cu
diplomă de licență, vechime
minimă în specialitatea studiilor
3 ani și 6 luni; -1 post consilier
debutant, studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în
domeniul fundamental științe
sociale (științe juridice, științe
administrative, științe ale comunicării, sociologie) sau științe
umaniste (filologie); -1 post
muncitor calificat I, studii medii
(învățământ secundar superior,
cel puțin învățământ profesional
cu durata de minimum 3 ani)
absolvite cu diplomă, vechime
minimă în calificarea de tâmplar/
lăcătuș/ instalator/electrician de
minimum 3 ani și 6 luni; -1 post
șofer I studii medii (învățământ
secundar superior) absolvite cu
diplomă de bacalaureat, vechime
în funcția de șofer de minimum 6
ani. Concursul va avea loc la
sediul Şcolii Naţionale de Grefieri
din București, bd. Regina Elisabeta, nr.53, sector 5 după următorul calendar: -23 august 2017,
ora 10,00 –proba scrisă; -29
august 2017, ora 10,00 -proba
practică; -04 septembrie 2017,
ora 10,00 -proba interviului. În
vederea participării la concurs,
candidații vor depune dosarele
până la data de 02 august 2017,
inclusiv, ora 16,00, la sediul Şcolii
Naţionale de Grefieri, etaj 4,
secretariat. Alte informații și date
relevante privind organizarea
concursului sunt publicate pe
pagina de internet a instituției
noastre: www.grefieri.ro, la secțiunea ”Concursuri” -”Alte
concursuri SNG”. Persoana care
asigură secretariatul comisiei de
concurs și de soluționare a
contestațiilor este: doamna Maria
Ghenu, telefon 021/4076283,
adresă de email: miora.ghenu@
grefieri.ro.

VÂNZĂRI TERENURI
l LOTURI teren 300-500mp
pentru constructii locuinte,
Bucuresti sector 2, toate utilitatile, certificat urbanism.
0723.504.069

CITAȚII
l Vieru Cristina - cu domiciliul
in Iasi, Bd.N.Iorga nr.39, bl.H2,
Ap.11, jud.Iasi este citata in calitate de parata, in dosarul nr.
5908/245/2017, (curator special
desemnat fiind avocat Plesca
Andreea Ramona) avand ca
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obiect pretentii, in data de
19.09.2017, ora 08:30, la Judecatoria Iasi, cu sediul in str.Anastasie Panu nr. 25, Iasi, Sectia
Civila, camera Sala 4, complet
c17, reclamanta fiind Societatea
Salubris S.A. Iasi, cu sediul in
Iasi, Sos. Nationala nr. 43, jud.
Iasi.
l Domnul Pichiu Constantin, in
calitate de parat, este chemat in
judecata in data de 3 august
2017, orele 8:30, la Judecatoria
Iasi, in dosarul civil
nr. 14865/245/2015, avand ca
obiect succesiune, in contradictoriu cu Pichiu Elena s.a.

DIVERSE
l Activ Insolv SPRL Rm.
Valcea, str. Ferdinand nr. 34,
lichidator judiciar, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolventei împotriva
debitoarei Atramar SRL, CIF
16947320, număr ORC
J38/1081/2004 cu sediul în loc.
Stoiculesti, com. Susani, jud.
Va l c e a , p r i n i n c h e i e r e a
200/C/14.06.2017 pronunţată de
Tribunalul Vâlcea, secţia a-II-a
c i v i l a , î n d o s a r u l n r.
3 3 4 7 / 9 0 / 2 0 1 7 . Te r m e n e :
26.07.2017 termenul pentru înregistrarea creanţelor; 02.08.2017
termenul de intocmire si comunicare a tabelului preliminar de
creanţe; termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la
tabelul preliminar este de 7 zile
de la data publicarii acestuia in
Buletinul procedurilor de insolventa; 16.08.2017 termenul
pentru intocmirea tabelului
definitiv de creanţe. Prima
adunare a creditorilor va avea loc
in data de 07.08.2017 ora 10,00 la
sediul lichidatorului judiciar si
convoacă creditorii. Informatii
suplimentare la tel. 0350414880,
0743050727, 0742307351.
l SC Formplast SRL, cu sediul
în judeţul Hunedoara, loc.
Orăştie, str.Nicolae Titulescu,
nr.62B, intenţionează să achiziţioneze servicii de consultanţă în

domeniul managementului de
proiect, în cadrul POR 20142020, apelul de proiecte
POR/102/2/2/ Îmbunătățirea
competitivității economice prin
creșterea productivității muncii
în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, pentru
proiectul intitulat “Consolidarea
poziției pe piață a societății
Formplast SRL prin achiziția de
echipamente inovative și performante în loc.Orăştie, jud.Hunedoara”, cod SMIS 114311. Locul
de prestare a serviciilor: judeţul
Hunedoara, loc.Orăştie, str.
Nicolae Titulescu, nr.62B. Tipul
contractului: contract de prestări
servicii- servicii de consultanţă în
domeniul managementului de
proiect. Durata contractului: 12
luni. Valoarea estimată a contractului: 73,274.00 lei fără TVA.
Specificaţiile tehnice sunt puse la
dispoziţie la sediul societăţii, din
judeţul Hunedoara, loc.Orăştie,
str.Nicolae Titulescu, nr.62B.
Pentru detalii ne puteţi contacta
la telefon/fax: 0722.355.625,
email: m.giurgiu@formplast.ro,
persoană de contact: Mihai
Giurgiu. În acest sens, vă invităm
să depuneţi ofertele Dumneavoastră de preţ conform specificaţiilor tehnice, cu respectarea
preţului exprimat în Lei fără
TVA, până cel târziu 31.07.2017,
ora 16.00, prin curier sau depunere directă la secretariatul
societăţii din str.Nicolae Titulescu, nr.62B, localitatea Orăştie,
judeţ Hunedoara. Prestarea
serviciilor se va face la termenele
specificate în specificaţiile
tehnice, iar preţurile din ofertă
nu vor fi modificate sau actualizate pe durata contractului.
l Unitatea Militară 0654
Craiova, cu sediul în strada
Alexandru Macedonski, nr. 7,
localitatea Craiova, în conformitate cu Secţiunea a IV-a din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea
bunurilor scoase din funcţiune,
aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,

MIERCURI / 19 IULIE 2017
aprobat prin H.G. nr. 81/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, cedează cu titlu gratuit
către persoane fizice sau juridice
doi câini de serviciu care nu au
fost valorificați conform prevederilor regulamentului mai sus
menţionat. Relaţii se pot obţine
de la sediul unităţii sau de la
telefoanele: 0251.534.224, fax
0251.524.464.
l Dispoziţie nr. 4 din 16 iulie
2017 privind înregistrarea rezultatelor alegerilor pentru forurile
de conducere ale Colegiului
Psihologilor din România. Având
în vedere rezultatele alegerilor
pentru forurile de conducere ale
Colegiului Psihologilor din
România din data de 15 iulie
2017, transmise de către
Convenţia naţională a Colegiului
Psihologilor din România, în
temeiul dispoziţiilor art. 51 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog
cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.788/2005, cu
completările ulterioare, şi ale
art.34 din Hotărârea Comitetului
director al Colegiului Psihologilor din România nr.1/2013
pentru aprobarea Procedurilor
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile
de conducere ale Colegiului
Psihologilor din România, preşedintele Comitetului director al
Colegiului Psihologilor din
România hotărăşte: Articolul 1.
Se înregistrează rezultatele alegerilor pentru forurile de conducere
ale Colegiului Psihologilor din
România, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie. Articolul 2.
(1)Rezultatele alegerilor pentru
forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România
se publică pe site-ul pentru
alegeri al Colegiului Psihologilor
din România, www.alegericpr.ro,
precum și în mass-media. (2)
Prezenta dispoziţie se publică în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 22338500. Nr. 8166 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC DORU CONSTRUCT
SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2008, număr identificare
WF0NXXTTFN8R10223, motorină, culoare alb, CL-03-RID, Nu se cunosc, 25.100 lei, 19%. *) Regimul
și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte
de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la
Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru
persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f).
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 19.07.2017.

Monitorul Oficial al României,
Partea I. Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, Ion
Dafinoiu, Bucureşti, 16 iulie
2017, Nr.4. Anexă. Rezultatele
alegerilor pentru forurile de
conducere ale Colegiului Psihologilor din România. Membrii
Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România.
Preşedintele Comitetului director
al Colegiului Psihologilor din
România -Ion Dafinoiu -preşedintele Colegiului Psihologilor
din România. Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie:
Membru Specialitatea: 1. Badea
Victor, Consiliere psihologică; 2.
Ciumăgeanu Mugur Daniel,
Psihologie clinică; 3. Iancu
Valeriu, Psihologie clinică;
4.Lupu Viorel, Psihoterapie; 5.
Minulescu Mihaela, Psihoterapie;
6. Nedelcea Cătălin, Psihoterapie; 7.Petrescu Cristian
Constantin, Psihologie clinică; 8.
Sandovici Oana Maria, Psihologie clinică; 9.Tănase Claudia,
Consiliere psihologică; 10.Vasile
Diana Lucia, Psihoterapie,
11.Vladislav Elena Otilia, Psihologie clinică. Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi
serviciilor, Membru Specialitatea
1.Anghel Elena, Psihologia transporturilor; 2. Bere Constantin,
Psihologia transporturilor; 3.
Dima Doru, Psihologia muncii şi
organizaţională; 4. Grădinaru
Anghel Ilie, Psihologia aplicată
în servicii; 5. Havârneanu Eugen
Corneliu, Psihologia muncii şi
organizaţională; 6.Rus Mihaela,
Psihologia transporturilor; 7.
Vîrgă Delia Mihaela, Psihologia
muncii şi organizaţională.
Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, Membru Specialitatea: 1.
Anghel Stănilă Elena, Psihologie
educaţională; 2. Buică Belciu
Cristian, Psihopedagogie
specială; 3. Cucu-Ciuhan
Geanina, Psihologie educaţională; 4. Golu Ioana, Psihologie
educaţională; 5. Maier Roxana
Viorica, Psihologie educaţională.

6. Năstasă Laura Elena, Psihologie educaţională. 7. Roșan
Adrian Marian, Psihopedagogie
specială. Comisia de psihologie
pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, Membru
Specialitatea: 1. Alexa Petrică,
Psihologie aplicată în domeniul
siguranţei naționale; 2. Grigoraș
Petru Călin, Psihologie aplicată
în domeniul siguranţei naționale;
3. Kiss Csaba, Psihologie judiciară-tehnica poligraf; 4. Kulcsar
Cristina Nicoleta, Psihologie
aplicată în domeniul siguranţei
naţionale; 5.Liță Corneliu Ștefan,
Psihologie aplicată în domeniul
siguranţei naţionale; 6. Marineanu Vasile, Psihologie aplicată
în domeniul siguranţei naţionale;
7. Turc Ştefania Mirela Oana ,
Psihologie aplicată în domeniul
siguranţei naţionale. Comisia de
metodologie: 1. Avram Eugen; 2.
Brate Adrian Tudor; 3.Golu
Florinda Tinella; 4.Răulea Ioan
Ciprian; 5. Robu Viorel; 6.Sava
Nicu Ionel; 7. Stan Aurel.
Comisia de deontologie şi disciplină: 1.Caxi Doina; 2. Duvac
Ion; 3.Iliescu Dragoș; 4. Iocşa
Pora Loredana Ramona; 5. Ion
Andreea Romana; 6.Turcu Iustinian; 7. Veleanovici Armand
Cătălin.
l Hotărâre privind confirmarea
actelor emise de Consiliul Colegiului Psihologilor din România,
de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România
și de președintele interimar al
Colegiului Psihologilor din
România în perioada 07 martie
2017 -15 iulie 2017. În temeiul
dispozițiilor art.27 lit.c) din
Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din
România, ținând cont și de
prevederile Art.11 alin.(4) din
Regulamentul de organizare și
funcționare internă a Colegiului
Psihologilor din România.
Convenția națională a Colegiului
Psihologilor din România hotă-

răște: Art.1.Se confirmă toate
demersurile și procedurile efectuate, măsurile adoptate, precum
și actele emise de Consiliul Colegiului Psihologilor din România,
de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România
și de președintele interimar al
Colegiului Psihologilor din
România în perioada 07 martie
2017 -15 iulie 2017, inclusiv, dar
fără a se limita la: 1. Actul de
convocare cu titlul ”Convocator”
din data de 07.03.2017, al
ședinței extraordinare comune a
Consiliului Colegiului Psihologilor din România și Comitetului
director al Colegiului Psihologilor din România din data de
9-10 aprilie 2017, emis de Eugen
Avram la inițiativa majorității
membrilor Consiliul Colegiului
Psihologilor din România și ai
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;
2. Hotărârea nr.1 din data de
10.04.2017 a Consiliului Colegiului Psihologilor din România
și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;
3.Hotărârea nr.2 din data de
10.04.2017 a Consiliului Colegiului Psihologilor din România
și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;
4. Hotărârea nr.3 din data de
10.04.2017 a Consiliului Colegiului Psihologilor din România
și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;
5.Hotărârea nr.4 din data de
10.04.2017 a Consiliului Colegiului Psihologilor din România
și a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România;
6.Hotărârea nr.1 din data de 10
aprilie 2017 a Comitetului
director al Colegiului Psihologilor din România; 7.Dispoziția
nr.1 a Președintelui interimar din
12.04.2017 -pentru convocarea
Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România
și pentru revocarea art.1 din
Dispoziția Președintelui Colegiului Psihologilor din România
nr.1/17.01.2017; 8.Dispoziția nr.2
a Președintelui interimar din

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 8161 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna August, anul 2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8,
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FUNDAȚIA PENTRU
DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA CĂLĂRAȘI, prima licitație. Denumirea bunului mobil.
Descriere sumară: Autoturism Dacia Logan SD KSD9L, nr. înmatriculare CL 01 FDC, an fabricație
2002, nr. de identiﬁcare UU1KSD9L546248463, 1461 cmc, motorină, culoare gri. Drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA: 19.265 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să se prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneﬁciar
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identiﬁcare ﬁscală 23710120, deschis la
Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru
persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f)
pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător,
după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0242.312939, int. 159. Data aﬁșării: 19.07.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
12.04.2017 -pentru revocarea
Dispoziției Președintelui Colegiului Psihologilor din România
nr.18/23.03.2017 -București;
9.Dispoziția nr.3 a Președintelui
interimar din 12.04.2017 -pentru
revocarea Dispoziției Președintelui Colegiului Psihologilor din
România nr.23/06.04.2017
-Neamț și Covasna. Art.2.
Prezenta hotărâre intră în
vigoare la data adoptării acesteia
în Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România.
Președintele Colegiului Psihologilor din România, Prof.univ.
dr.Ion Dafinoiu, București, 15
iulie 2017, Nr.1.
l Hotărâre privind o serie de
măsuri de îmbunătățire a
cadrului normativ și administrativ de desfășurare a activității
psihologilor cu drept de liberă
practică. În temeiul dispozițiilor
art.27 lit.c) din Legea nr.
213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
a art.10 alin.(1) și a art.11 alin.(4)
din Regulamentul de organizare
și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România,
pentru o mai bună îndeplinire a
atribuțiilor Colegiului Psihologilor din România prevăzute la
art.24 lit.a) -e) din Legea
213/2004 și rezolvarea gravelor
disfuncții apărute în activitatea
Colegiului Psihologilor din
România ca urmare a unor reglementări adoptate și a deficiențelor constatate în îndeplinirea
atribuțiilor departamentului
juridic și de comunicare al Colegiului Psihologilor din România,
Convenția națională a Colegiului
Psihologilor din România hotărăște: Art.1.Se aprobă efectuarea
unui audit financiar a activității
Colegiului Psihologilor din
România. Comitetul director și
președintele Colegiului stabilesc
obiectivele, condițiile și perioada
ce vor face obiectul auditului

financiar și încheie în acest scop
contractul cu o firmă specializată. Art.2.Se aprobă efectuarea
unui audit juridic extern a activității Colegiului Psihologilor din
România. Comitetul director și
președintele Colegiului stabilesc
obiectivele, condițiile și perioada
de vor face obiectul auditului
juridic și încheie în acest scop
contractul cu un furnizor specializat. Art.3.Până la finalizarea
auditului juridic, activitățile
specifice de reprezentare, consultanță și asistență juridică, activităţile de elaborare şi avizare a
proiectelor actelor administrative
emise de organele de conducere
ale Colegiului, activităţile de
dezvoltare, corelare şi integrare
normativă şi instituţională a
Colegiului în sistemul legislativ şi
instituţional al României şi al
Uniunii Europene desfășurate de
Departamentul juridic și de
comunicare din cadrul structurii
de suport a Colegiului, conform
art.59 alin.(1) din Regulamentul
de organizare și funcționare
internă a Colegiului Psihologilor
din România, se vor putea desfășura pe bază de contract încheiat
cu un furnizor specializat în
condițiile legii de președintele
Colegiului Psihologilor din
România. Art.4.De la data adoptării acestei Hotărâri în ședința
Convenției naționale a Colegiului
Psihologilor din România, departamentul juridic și de comunicare
se reorganizează. Președintele
Colegiului ia măsurile legale
pentru aplicarea acestei hotărâri.
Funcția de director general al
Colegiului Psihologilor din
România, înființată fără acordul
Consiliului și al Comitetului
director al Colegiului, se desființează. Art.5.În urma analizei
raportului de audit juridic și a
stabilirii modalităților de optimizare a organizării activităților
specifice prevăzute la art.59 alin.
(1) din Regulamentul de organizare și funcționare internă a
Colegiului Psihologilor din
România, Consiliul Colegiului

decide și aprobă modificările
necesare în structurile administrative ale Comitetului director,
conform art.30 lit.(d) din Legea
213/2004. Art.6.Comitetul
director elaborează proiectul
unui nou Regulament de organizare și funcționare internă a
Colegiului Psihologilor din
România și, în termen de 6 luni
de la data adoptării prezentei, îl
pune în dezbaterea membrilor
Colegiului. Art. 7.Comitetul
director face modificările necesare
punerii actualului Regulament de
organizare și funcționare internă
a Colegiului Psihologilor din
România în acord cu deciziile
Convenției naționale în termen de
două luni. Art.8.Comitetul
director elaborează proiectul unui
nou Cod deontologic al profesiei
de psiholog cu drept de liberă
practică și al unui nou Cod de
procedură disciplinară și în
termen de 6 luni de la data adoptării prezentei le pune în dezbaterea membrilor Colegiului.
Art.9.Consiliul Colegiului Psihologilor din România va lua în
discuție cu celeritate (a) oportunitatea suspendării timbrelor profesionale sau înlocuirii acestora cu
alte alternative securizate, (b)
oportunitatea eliminării sau diminuării unor taxe. Consiliul Colegiului Psihologilor din România
va analiza oportunitatea obținerii
personalității juridice la nivel de
filiale ale Colegiului Psihologilor
din România. În termen de 3 luni
de la data adoptării prezentei cele
două foruri de conducere vor
pune în dezbaterea membrilor
Colegiului soluțiile cu privire la
aceste 3 activități. Art.10.
Prezenta hotărâre intră în vigoare
la data adoptării acesteia în
Convenția națională a Colegiului
Psihologilor din România. Președintele Colegiului Psihologilor din
România, Prof.univ.dr.Ion Dafinoiu. București, 15 iulie 2017,
Nr.2.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 32675723. Nr. 8162 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna August, anul 2017, ora 10.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8,
se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC GROZEA EXPEDITII
S.R.L., prima licitație. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autotractor Iveco, varianta Magirus LD44CE43, an fabricație 2000, nr.
identiﬁcare WJMM1VSK004228455, serie motor 007644, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-04-AOM,
Nu se cunosc, 12.332 lei, 19%; Autotractor Iveco, varianta LD440E43T, an fabricație 2000, nr.
identiﬁcare WJMM1VSK004226406, serie motor 006079, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-63-PET,
Nu se cunosc, 11.190 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la
licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de
cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO27TREZ2015067XXX005109, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod
de identiﬁcare ﬁscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația
pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv:
... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data aﬁșării: 19.07.2017.

tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială Oraşul
Dăbuleni, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.4, începând cu data de 24.07.2017, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Dăbuleni, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

NOTIFICĂRI
l Dinamic Insolv IPURL în
calitate de administrator judiciar
vă informează că împotriva S.
Amg – Divizia De Securitate
SRL având CUI 30885923,
J06/693/2012, a fost deschisă
procedura simplificata a falimentului prin Sentinţa civilă nr.
333/22.06.2017 din dosar nr.
1920/112/2017 al Tribunalului
Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt
invitaţi să-şi depună cererile de
creanţe la grefa instanţei în
temeiul Legii 85/2014.

LICITAȚII
l Orizont Beta SRL Galaţi, prin
lichidator judiciar, scoate la
vânzare prin licitaţie publică, în
datele de 26.07.2017,
02,09,16,23,30.08.2017, 06,13,20,
27.09.2017, 04,11.10.2017 ora
12.00, stoc materii prime, stoc
mărfuri specifice activităţii de
producere tâmplărie aluminiu la
preţul de 12.445 lei, plus TVA,
preţuri la 10% din preţul stabilit
prin raportul de evaluare. Ofertanţii vor achita până la ora licitaţiei contravaloarea Caietului de
sarcini şi garanţia de 10% din
preţul de vânzare în contul
colector al Orizont Beta SRL,
CUI 1631646, deschis la Banca

Românescă Galaţi, nr.RO30
BRMA 0180 0180 2170 0000.
Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi orice altă
persoană interesată în cauză.
Relaţii suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.
l Profiplast SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică in
bloc (masina confectionat
manere pentru sacose, masina de
presat sacose, masina pentru
debitat folie, compresor, etc) la
preţul de evaluare redus cu 25%
de 18.445,50 lei fara TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 21.07.2017, ora
14:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 28.07.2017 si
04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Profiplast SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică la
preţul de evaluare redus cu 25%
de 42.615,00 lei fara TVA teren
intravilan (curti constructii) in
suprafata de 287 mp, nr. Cadastral 2178/1, carte funciara nr.
22590 a localitatii Campina si
constructii (C3-spatiu productie
in suprafata masurata 141 mp,
suprafata construita 140,92 mp,
C4-birou in suprafata masurata
33 mp, suprafata construita
32,06 mp si C5-grup sanitar in
suprafata masurata 10 mp,
suprafata construita 9,08 mp)
situate in Campina, str. Plevnei,
nr.63-65, jud. Prahova.Terenul ce
face obiectul vanzarii este un
teren cu inclinatie care prezinta
alunecari de teren. Constructiile
amplasate pe teren sunt grav
afectate de alunecari de teren si
prezinta risc de prabusire.
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Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 21.07.2017, ora
14:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 28.07.2017 si
04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l FC PETROLUL SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publica in bloc pornind de la
valoarea de evaluare redus cu
50%, respectiv suma de 37.545,19
lei fara TVA bunurile mobile din
patrimoniul debitoarei situate in
incinta stadionului “Ilie Oana” corp administrativ (mobilier,
electronice, obiecte IT, aere
conditionate, etc). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
21.07.2017, ora 15:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 28.07.2017 si
04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l FC PETROLUL SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publica in bloc pornind de la
valoarea de evaluare, respectiv
suma de 160.006,64 lei fara TVA
bunurile mobile din patrimoniul
debitoarei situate in incinta stadionului “Ilie Oana” - stadion
(canapele, dulapuri,mese,
comode, TV, aere conditionate,
cusete, etc). Persoanele interesate
vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 31841739. Nr. 8163 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ROVARAL
RECYCLING SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al
licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Semiremorcă cisternă, marca SLP,
variantA 2D, caroserie cisternă transport produse petroliere, an fabricație 1997, nr. identificare
UXM2C22PV22M1104, masa proprie: 8.550 kg, masa autorizată: 22.000kg, masa max. autorizată:
29.550 kg, Sechestru BEJ Tănăsescu George Dorian, 13.285 lei, 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul
VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se
prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației.
Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie
Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele
juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după
caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 19.07.2017.
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ANUNȚURI

participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 21.07.2017,
ora 15:30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în ziua de
28.07.2017 si 04.08.2017 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Compania De Pază Unias
Security SRL-in faliment, cu
sediul social în Ploiesti, str. Rafinorilor, nr. 4, modulul E1, etaj,
jud. Prahova, J29/2907/2007,
CUI 22722127 prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate
la vânzare prin licitaţie publică la
valoarea de evaluare redusa cu
50% autoturism M1 Dacia Logan
an 2013 (13.400 lei). Valorile de
evaluare nu contin TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în 21.07.2017, ora 16:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în ziua de 28.07.2017 si
04.08.2017 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Petroluc Serv SRL prin lichidator judiciar VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la
valoarea de evaluare redusa cu
50%. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în data de 21.07.2017, ora
13/30 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,

jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării,
licitatiile vor fi reluate la
28.07.2017 respectiv 04.08.2017
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin
lichidator judiciar VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la
valoarea de evaluare redus cu
50% autoutilitara Dacia
Papuc-PH 33 RDC, camion 2 usi,
an fabricatie 2005, diesel2.150,00 lei si autoturism Dacia
Logan-PH 66 RDC, berlina 4 usi,
an fabricatie 2005, benzina2.350,00 lei. Preturile nu contin
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în data de 21.07.2017, ora
12.30 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării,
licitatiile vor fi reluate la
28.07.2017 respectiv 04.08.2017
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Radcar Autoserv SRL prin
lichidator judiciar VIA INSOLV
SPRL scoate la vânzare in bloc
prin licitaţie publică la valoarea
de evaluare redus cu 50% de
125.327,50 lei mijloace fixe (1
cabina vopsit, bormasine, prese,
testere, truse scule, sistem reglare
geometrie roti, mobilier, etc) si
stocuri la valoare de evaluare de
22.375,50 lei (lampi, oglinzi,
geamuri oglinzi, , aripi, capace
oglinzi, suporturi, bari, grile,
capace, ornamente, bandouri,
trepte, panouri, flapsuri, spoilere,
faruri, carenaje, capete bara,
filtre)Preturile nu contin TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
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la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în data de 21.07.2017, ora
13:00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. In cazul neadjudecării,
licitatiile vor fi reluate la
28.07.2017 respectiv 04.08.2017
la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Lichidator Carduelis Consulting IPURL vinde la licitaţie
publică bunurile ce aparţin: 1. SC
Ralma Design SRL; - amplasament rezidenţial-teren în suprafaţă de 2.328 mp şi clădiri C1
locuinţă, C2 locuinţă de serviciu,
C3 piscină; - amplasament industrial-teren în suprafaţă de 20.463
mp şi clădiri, situate în Filipeştii
de Pădure, jud. Prahova şi 2
autovehicule VW Transporter şi
Caddy; 2. SC Disbev Serv SRL teren 5513 mp intavilan, Băicoi,
str. Paltinului + 2 clădiri industriale cu sc 735 şi respectiv sc
1142 mp mp + teren intravilan
737 mp Teişani, Prahova; 3. SC
Geobaz SA - clădire firmă (grup
social şi de gestiuni), su 172 mp,
Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 4,
Prahova; 4. SC Bevibo SRL apartament, compus din 2
camere, su 32 mp, situat în
Plopeni, Prahova; 5. SC Marbres
Conf SRL - maşini cusut (2
masini feston, masini liniare
automate, o masină liniară
simpla, feston Juki, utilaj Joje,
Utilaj Tipical, masină JK T781,
generator abur); 6. SC Ian&Tess
SRL - 2 autoturisme Dacia
Logan şi un teren păşune - 9.800
mp situat în Sovata, Mureş; 7. SC
Nicolin SRL - utilaje carmangerie defecte, 1 teren agricol
extravilan situat în Boldeşti-Scăieni - 6.800 mp şi 1 teren intravilan situate în Băicoi - 324 mp;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 23244675. Nr. 8164 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, Luna Iulie, Ziua 17. În temeiul
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 01, luna August, ora 10.00, anul
2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului, FUNDAȚIA PENTRU DEMOCRAȚIE, CULTURĂ ȘI LIBERTATE - FILIALA
CĂLĂRAȘI, prima licitație. a) - C1 - Construcții administrative și social culturale, în suprafață de 193
mp; - C2 - Construcții anexă în suprafață de 16 mp; - C3 - Construcții anexă în suprafață de 51 mp; C4 - Construcții anexă în suprafață de 176 mp; - C5 - Construcții anexa în suprafață de 14 mp și teren
intravilan în suprafață de 4000 mp (din acte) - 3632 mp (măsurați), situate în jud. Călărași, loc.
Grădiștea, Catrea funciară nr. 20473 - valoare 174.283 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele
drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Nu se cunosc. b) Teren care nu este aferent
clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri ... în suprafață de ... mp, situat în localitatea ..., preț de
evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii,
după caz: Creditori, Sarcini: -. c) Alte bunuri ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... lei (exclusiv
TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: -. *) În
conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA)/ scutită/ neimpozabilă. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se
prezinte la termenul de vânzare, la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei
se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneﬁciar Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași, cod de identiﬁcare ﬁscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul
Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e)
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta
prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului
național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ...
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0242.312939, int. 159. Data aﬁșării: 19.07.2017.

8. SC Vispeşti Prod SRL - teren şi
clădire (hală producţie + spaţiu
administrativ), situate în Ploieşti,
Prahova; 9. SC Dorobanţul SA stocuri de stofă; 10. SC S.H.R
Distributions SRL - mijloace fixe,
mobilier, stocuri, autoturisme; 11.
Dârdală Vasile PFA - utilaje agricole-greblă 5 discuri, remorcă,
cositoare rotativă, presă de
balotat; 12. SC Drakom Silva
SRL - fermă zootehnică, situată
în Codlea, Braşov - teren în
supraf. totală de 52.438 mp şi
construcţii ce constau în 6 hale cu
12 silozuri de concentrate, 2
fânare, birou, staţie pompe, post
trafo; 13. SC Snagov Limited
SRL - complex rezidenţial situat
în Snagov, lângă rezervaţia naturală de stejari, alcătuit din teren
în supraf. de 11.388 mp pe care
sunt situate 20 de vile P+E concepute în 4 modele astfel: cu scd
157,4 mp, scd 163,42 mp, scd
183,1 mp, scd 233 1 mp; - lot
teren neconstruit de 6838 mp; lot teren neconstruit de 4640 mp.
Licitaţia va avea loc in fiecare zi
de marţi şi miercuri ora 14.00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti,
Str Cerceluş, nr. 33. rel. la tel.
0722.634.777.
l Primăria oraşului Năsăud, str.
Piaţa Unirii, nr.15, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează în data
de 18.08.2017, ora 10:00 la sediul
unităţii, licitație publica privind
inchirierea următoarelor suprafeţe de pajiști aparţinând domeniului public al oraşului Năsăud,
in vederea exploatării acestora
prin pășunat, astfel: Pășune
alpina situata in ridul La Saivan
(2), in suprafață de 32,32 ha; Pășune colinara situata in cartierul Liviu Rebreanu, ridul Capu
Dealului in suprafață de 12,57
ha; Ofertele se vor depune
separat, pentru fiecare trup de

pășune; În caz de neadjudecare,
următoarele licitații se vor organiza la 7 zile calendaristice,
menținându-se intervalul orar
stabilit inițial; Caietul de sarcini
se poate ridica de la sediul
Primăriei oraşului Năsăud,
comp. Relații cu publicul, începând cu data de 19.07.2017, la
preţul de 100 lei şi se achită la
casieria Primăriei oraşului
Năsăud; Taxa de participare la
licitaţie este in cuantum de 200
lei si se achita la casieria Primăriei oraşului Năsăud; Preţul
minim de pornire al licitației
pentru pășunile alpine este în
cuantum de 370 lei/ha/an iar
pentru pășunile colinare de 250
lei/ha/an - iar durata închirierii
este pe o perioada de 7 ani de la
semnarea acestuia, cu drept de
prelungire, in condițiile legii, la
cererea chiriașului, adresata cu
minim 30 de zile înaintea expirării perioadei inițiale. Documentele solicitate de la ofertanți,
pentru a putea participa la licitație se pot depune până în data
de 18.08.2017, ora 09:00 la sediul
Primăriei oraşului Năsăud,
comp. Relații cu publicul; Relații
la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.
0263/361028, 361029; Taxa
pentru garanția de participare la
licitație este de 500 lei şi se achită
la casieria Primăriei oraşului
Năsăud.
l Penitenciarul Mărgineni cu
sediul în com. I.L. Caragiale, str.
Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa,
tel. 0245660210, fax 0245660211,
organizează licitaţie publică în
vederea închirierii unui spaţiu în
incinta penitenciarului, în data
de 07.08.2017 ora 12.00, destinat
implementării unui sistem de
efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţii aflaţi în
custodie. Documentaţiile pentru

prezentarea ofertelor se obțin în
urma unei solicitări scrise, de la
sediul Penitenciarului Mărgineni.
Relaţii suplimentare la sediul
Penitenciarului Mărgineni, tel.
0245660210 int. 142, e-mail achizitii.pmargineni@anp.gov.ro.
l Debitorul Plantis -Agro SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1. Tractor rutier CASE
9200.25, an fabricație 1996, preț
pornire licitație -54.000,00 Lei
inclusiv TVA; 2. Plug regent 5
brazde -preț pornire licitație
-13.500,00 Lei inclusiv TVA; 3.
Semănătoare păioase maschio
-preț pornire licitație
-11.250,00Lei inclusiv TVA; 4.
lamă deszăpezire -preț pornire
licitație -8.100,00 Lei inclusiv
TVA; 5. Disc lățime 6M -preț
pornire licitație -10.050,00 Lei
inclusiv TVA. Prețul Regulamentului de licitație pentru motocicletă și utilaje af late în
patrimoniul debitoarei SC
Plantis -Agro SRL este de 500,00
Lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitațiilor pentru
bunurile mai sus prezentate,
aparținând patrimoniului debitoarei PLANTIS -AGRO SRL,
reprezintă 50% din valoarea de
piață inclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 3 9 U G BI0000802003738RON deschis la
Garanti Bank SA Ploiești până la
orele 14.00 am din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 28460556. Nr. 8165 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 11.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SANSICA MAG SRL,
prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Canapea 2 locuri textil, 16 buc., Nu este cazul, 256 lei/buc, 19%;
Masă cafea din pal melaminat, 12 buc., Nu este cazul, 146 lei/buc., 19%; Canapea piele 3 buc., Nu este
cazul, 379 lei/buc., 19%; Canapea textil 3 locuri, 1 buc. ,Nu este cazul, 279 lei/buc., 19%; Vitrină
frigorifică verticală cu geam, 3 buc., Nu este cazul, 388 lei/buc., 19%; Sistem audio,amplificator și
boxe, 1 buc., Nu este cazul, 1.045 lei, 19%; Vitrină bar cu oglindă, din pal melaminat, 1 buc., Nu este
cazul, 927 lei, 19%; Mobilier bar - masă din pal melaminat cu sertare, 1 buc., Nu este cazul, 411 lei,
19%; Televizor LG diagonala 120 cm, 1 buc., Nu este cazul, 913 lei, 19%; Sistem supraveghere video
cu 16 camere de supraveghere, 1 buc., Nu este cazul, 1.461 lei, 19%; Masă lemn terasă, rustică din
lemn masiv, 8 buc., Nu este cazul, 457 lei/buc., 19%; Canapea lemn terasă, rustică din lemn masiv, 17
buc., Nu este cazul, 183 lei/buc., 19%; Ghivece de terasă din lemn masiv, 17 buc., Nu este cazul, 155
lei/buc., 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație
ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de
cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN
RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod
de identificare fiscala 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul
unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine,
actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie de pe actul
de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h).
declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea,
respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data
afișării: 19.07.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
dată a Caietului de sarcini și
Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru utilaje prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
26.07.2017, ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
09.08.2017, 16.08.2017,
23.08.2017, 30.08.2017, ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Marinos
Construct SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Teren constituit din trei loturi situate în Mun.
Ploiești, Județ Prahova: -Str.
Mareșal Averescu nr.10 -494mp;
-Str. Plăieșilor nr.59 -398mp; -Str.
Fuiorului nr.10 -199mp. Prețul de
pornire licitație este de
49.075,00Euro exclusiv TVA.
2.Teren situat în intravilanul
comunei Blejoi, sat Ploiestiori,
Tarlaua 19, județul Prahova,
având suprafața de 1.000mp.
Prețul de pornire al licitației este
de 24.000,00 Euro exclusiv TVA.
3.Teren situat în intravilanul
comunei Blejoi, Parcela Cc
104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16,
județul Prahova, având suprafața de 1.835mp. Prețul de

pornire al licitației este de
64.225,00 Euro exclusiv TVA. 4.
Teren situat în intravilanul Mun.
Ploiești, Str. A.T. Laurian, Jud.
Prahova, în suprafață totală din
măsurători de 117mp (suprafața
din acte de 130mp). Prețul de
pornire al licitației este
de 6.435,00Euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea
SC Marinos Construct SRL este
de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 5.
Autoturism Fiat Fiorino
-1.244,10Lei exclusiv TVA.
Pentru imobilul de la poziția nr.
1(unu) prețul de pornire al licitației reprezintă 25% din valoarea
de piață exclusiv TVA din
Raportul de evaluare; Pentru
imobilul de la poziția nr. 2(doi)
prețul de pornire al licitației
reprezintă 30% din valoarea de
piață exclusiv TVA din Raportul
de evaluare; Pentru imobilul de
la poziția nr. 3 (trei) prețul de
pornire al licitației reprezintă
70% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Pentru imobilul de la
poziția nr. 4(patru) prețul de
pornire al licitației reprezintă
50% din valoarea de piață
exclusiv TVA din Raportul de
evaluare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO91FNNB005102300947RO02 deschis
la Credit Europe Bank, Sucursala Ploiești, până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitaţiei,
a garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru
proprietățile imobiliare și pentru
autoturism, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietă-

țile imobiliare și pentru
autoturism prima ședință de licitație a fost stabilită în data de
27.07.2017 ora 11.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
10.08.2017; 24.08.2017;
07.09.2017; 21.09.2017;
05.10.2017 ora 11.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul S.C. Panital
Construct S.R.L. societate în
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1.Imobil
“construcție C2” în suprafață
construită de 348,41mp, aflat în
patrimoniul societății debitoare
Panital Construct SRL, ce se află
edificat pe teren în proprietatea
Mihalache Ion Lucian, situat în
Mun. Ploiești, Str. Ștrandului
nr.3, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației -222.245,00
Lei exclusiv TVA. 2.Alte mijloace
fixe aparținând S.C. Panital
Construct S.R.L. Prețul caietului
de sarcini pentru imobil (clădire)
aflat în proprietatea S.C. Panital
Construct S.R.L este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitației pentru imobil
“construcție C2” și mijloacele
fixe, reprezintă 70% din valoarea
de piață exprimată în Raportul
de Evaluare exclusiv TVA. Listele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare
Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar executare nr. 34930237. Nr. 8160 din 17.07.2017. Anunț privind vânzarea
bunurilor mobile. Anul 2017, luna iulie, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem
cunoscut că în ziua de 01, luna august, anul 2017, ora 09.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ALL WRAPPED UP
SRL, prima licitație: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Suedeză universală OZM 68F, capacitate, 120 buc./min - max, total
energie necesară: 2,87 kw (380 V - 50Hz), total aer necesar: 6 Bar min, lungime pungă: 80 - 1400
mm, lățime pungă: 650 mm max., grosimea foliei: 0.02 - 0.08 mm, lungimea mașinii: 3800 mm,
lățimea mașinii: 1080 mm, înălțimea mașinii: 1120 mm, greutatea mașinii: 750 kg, Nu se cunosc,
39.926 lei, neimpozabil; Presă hidraulică pentru balotat deșeuri plastic, seria 316, Nu se cunosc, 6.640
lei, neimpozabil; Obiecte mobilier: birou, scaun, corp mobilă, Nu se cunosc, 546 lei, neimpozabil.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Cantitate (buc.), Greutate (kg), Preț/kg, Drepturile reale
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Role folie pungi plastic culoare albă, 17 buc.,
564,00 kg, 1,3 lei/kg, Nu se cunosc, 587 lei, neimpozabil; Role folie pungi plastic culoare negru, 35
buc., 555,00 kg, 1,1 lei/kg, Nu se cunosc, 488 lei, neimpozabil; Role folie pungi plastic culoare
albastru,8 buc., 160,00 kg, 1,1 lei/kg, Nu se cunosc, 141 lei, neimpozabil; Role folie pungi plastic
culoare gri,17 buc., 562,00 kg, 1,1 lei/kg, Nu se cunosc, 495 lei, neimpozabil. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscala 23710120, deschis la
Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru
persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f).
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine,
copie de pe actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 19.07.2017.

cu mijloace fixe și Caietul de
sarcini pentru imobil “construcție
C2” pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în
prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO87BITRPH1RON037769
CC01 deschis la Veneto Banca
SCPA Italia Montebelluna Suc.
București -Ag. Ploiești, până cel
târziu cu 24 ore înainte de
ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietatea
imobiliară și pentru mijloace fixe,
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară și mijloacele fixe, prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 25.07.2017 ora 11:00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data
08.08.2017; 22.08.2017;
05.09.2017; 19.09.2017 ora 11:00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații sunați la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.
l Debitorul SC Zadumit Com
Prod SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Stoc de marfă, în
valoare de 27.097,50Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor pentru stocul de marfă aparținând SC Zadumit Com Prod
SRL reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO72BITR003010064199RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București, Ag. Ploiești, până la orele
14.00 am din preziua stabilită
licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației;
-achiziționarea până la aceeași
dată a Regulamentului de licitație pentru stocul de marfă, de
la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru stocul de marfă, prima
ședință de licitație a fost stabilită
în data de 26.07.2017, ora 11.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă
la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data
de 09.08.2017; 16.08.2017;
23.08.2017; 30.08.2017, ora 11.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.
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: Primăria Municipiului
Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51,
tel.0246.213.588 /213747,
fax.0246.215.405, email:
primarie@primariagiurgiu.ro,
cod fiscal: R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205 XXXXX
–Direcţia Patrimoniu. 2.Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat prin
negociere directă: Spaţiu în
suprafaţă de 15,08mp şi o cotă
indiviză din teren de 35,6mp,
situat în Municipiul Giurgiu, str.
Ierusalim 3000, nr.5-9, ap.3,
imobil cu nr.cadastral şi înscris
în cartea funciară 36342 UAT
Giurgiu. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: În
conformitate cu HCLM nr.
94/26.02.2015 şi HCLM
nr.148/28.04.2017.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire. Documentaţia de atribuire
se va obţine de orice persoană
juridică de drept privat român
interesată si persoane fizice
autorizate romane interesate pe
suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr.49-51 în baza
unei solicitări depuse la Registratură. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Direcţia Patrimoniu, Şos.Bucur e ş t i , n r. 4 9 - 5 1 , G i u r g i u .
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Valoarea documentaţiei este de 100 lei la care se
adaugă TVA şi se poate achita în
numerar la Direcţia de Taxe şi
Impozite Locale Giurgiu.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor +ora:
07.08.2017, ora 10:00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele
se depun în limba română.
4.1.Data limită de depunere a
ofertelor +ora: 09.08.2017, ora
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se
depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti,
n r. 4 9 - 5 1 , R e g i s t r a t u r ă .
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: Fiecare participant poate
depune o singură ofertă. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a
ofertelor +ora: 09.08.2017,
Primăria Municipiului Giurgiu,
Şos.Bucureşti, nr.49-51, sala
Parter, ora 13:00. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea
instanţei: Litigiile apărute între
părţi se vor soluţiona pe cale
amiabilă, în caz contrar, potrivit
Legii Contenciosului Administrativ, Tribunalul Giurgiu –
secţia Contencios Administrativ
Fiscal, str. Episcopiei, nr.13,
tel.0246/212.725, fax:
0337/819.940, e-mail: alina.
ciobanu@just.ro.
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l Axa Florindo Construct SRL,
cu sediul in Bucureşti Sectorul
6, Aleea Ghirlandei, Nr. 10,
Bloc N5, Scara 4, Etaj 4, Ap. 62,
identificata prin CUI:
24169962, inregistrata la Regist r u l C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/11975/2008, declaram
pierdut: Certificat De Inregistrare. Declaram actul nul.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Balasa Marynic
SNC cu sediul in Municipiul
Craiova, Cart. Craiovita Noua
Bl. 9A, Sc. 1, Ap. 9, Judetul Dolj,
J16/1267/1992, CUI 2325262,
declara certificatul de inmatriculare si statutul /anexele pierdute /
nule.
l C.I.I. Tudor Catalin George, in
calitate de lichidator judiciar a
debitoarei SC Magarea SNC cu
sediul in Com. Bradesti, Sat
Tatomiresti, Judetul Dolj,
J16/1695/1992, CUI 2280020,
declara certificatul de inmatriculare si statutul /anexele pierdute/
nule.
l Pierdut certificat internațional
de conducător de ambarcațiune
de agrement clasa ”D”, nr.1120,
eliberat la dasta de 16.07.2008 de
Autoritatea Navală Română pe
numele Epifanov Marian, domiciliat în sat. SF. Gheorghe, jud.
Tulcea. Se declară nul.
l Amring Farma SRL identificata cu J40/4172/2016, CUI
35832741 cu sediul in Bucuresti, Bd.Mircea Eliade, nr.7,
bl.1, etaj 1, ap.3, Sector 1
declara pierdut si nul certificatul de inregistrare.
l Pierdut certificat constatator
nr.1465181 din 11.04.2011,
eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru S.C.
Geoion Stefana Com Prod Serv
S.R.L. str. Pravăt nr. 18, bloc P8,
sc 3, et. 2 ap. 52, sector 6, C.U.I.
27906333 din 17/01/2011,
J40/366/2011, din 17/01/2011. Îl
declar nul.
l Pierdut legitimaţie de student
pe numele Matara Ana Maria,
emisă de Universitatea Titu
Maiorescu Bucuresti.
l Pierdut legitimaţie de servici
eliberată de Institutul de Fizică şi
Inginerie Nucleară – Horia
Hulubei pe numele Ionescu Paul
Alexandru, cu numarul de marcă
9970.O declar nulă.
l Pierdut contract casă emis de
AFI în 2006, pe numele Bogdan
Niculae, declar nul.
l S.C. B&B Collection S.R.L.
C.U.I. RO11984882,
J40/6414/1999 Bucureşti,
str.L.Blaga, nr.3, sector 3, declară
pierdut şi nul registrul unic de
control seria A nr. 2274775
eliberat la data de 12.11.2015 de
ANAF.
l Pierdut duplicat certificat
legal pe numele Drăgoi Adrian
eliberat în 05.05.2011 de B.N.P.
Tinca Constantinescu.

