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OFERTE SERVICIU
l Angajez şofer pentru Bucureşti, Categoria B. Contact:
0744620180 (Cristian Gherasim).
Companie britanică de tiling
angajează gresieri şi faianţari
profesionişti cu contract
pentru lucrările proprii din
Marea Britanie. Info la tel.
0744.354.048, email:
aditoma0975@gmail.com
l Comuna Apoldu de Jos, cu
sediul în localitatea Apoldu de
Jos, str.Principală, nr.72, judeţul
Sibiu, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: referent în
cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în
data de 8 februarie 2017, ora
09.00; -proba interviu în data de
10 februarie 2017, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii absolvite cu
diplomă; -vechime minimă 3 ani;
-curs în domeniul Situațiilor de
Urgență. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei
Apoldu de Jos, str.Principală,
nr.72, județul Sibiu. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Apoldu de Jos,

Angajează
- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
tel. 0725.972.231

persoană de contact: Lupu
Carmen-Aurelia, telefon:
0269.588.101, fax: 0269.588.101.
l Serviciul Public de Administrare si Exploatare a Pietei
Centrale Agroalimentare a Municipilui Campina anunta organizarea unui concurs la sediul sau
din strada Republicii, Nr.16A,
pentru ocuparea urmatorului
post contractual temporar
vacant: ingrijitor in cadrul
compartimentului administrativ
(perioada determinata – 3 luni;
post destinat pentru bărbați).
Conditii necesare: Minim studii
generale; Clinic sanatos si rezistenta in conditii de stres;
Programul concursului:
31.01.2017, ora 10:00 / proba
practica 31.01.2017, ora 12:00 /
interviu. Dosarele se depun la
sediul institutiei din Str. Republicii, nr. 16A, compartimentul
resurse umane, pana in data de
23.01.2017. Persoana de contact:
Filip Ecaterina / tel. 0344-108513.
l Școala Gimnaziala Nr. 149 cu
sediul în: loc. Bucureşti, str. Aleea
Prişoru, nr. 4, Sector 3, organizeaza concurs pentru ocuparea
urmatorului post contractual:
Denumirea postului - mecanic de
întreținerea imobilelor şi materialului didactic, post vacant
contractual pe perioada nedeterminata. Conditii specifice de
participare la concurs: -nivelul
studiilor: 10 clase + Curs de calificare profesionala/ şcoala profesionala cu cel puțin una din
calificarile: lacatuş, mecanic, electrician, tâmplar. Data, ora si locul
de desfasurare a concursului:
Proba scrisa: - data de 8.02.2017,
ora 9, la sediul institutiei. Proba
practica: - data de 8.02.2017, ora
11, la sediul institutiei. Proba de
interviu: - data de 8.02.2017, ora
13, la sediul institutiei. Data limita
pâna la care candidatii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 30.01.2017, ora 9,
la sediul la sediul institutiei. Date
contact: Școala Gimnaziala Nr.
149, Sector 3, Bucureşti tel.
0213451985
U. M. 01026, B-dul Vasile Milea
nr.5-7, sector 6, Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale

organizează concurs pentru
ocuparea următorului post
vacant de execuţie de personal
civil contractual astfel: Referent
de specialitate gradul III/ studii
superioare cu licenţă şi aviz de
liberă practică în specialităţile
psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale şi psihologie
clinic/ psihoterapie/ consiliere
psihologică, minim 6 luni
vechime: - 13.02.2017, ora 10.00
– proba scrisă; - 17.02.2017, ora
10.00 – interviul; - data limită de
depunerea a dosarelor
31.01.2017, ora 16.00. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se va face la sediul Unităţii
Militare 01026, Bulevardul
General Vasile Milea nr. 5- 7,
sector 6, Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale
secretariatului: 021.318.16.94
interior 222/ 186.
l Primăria Oraş Scorniceşti, cu
sediul în localitatea Scorniceşti,
str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, în
conformitate cu prevederile HG
286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante de: -4
posturi paznic I, nivel studii
medii sau generale, atestaţi
profesional; -1 post îngrijitor I,
studii medii sau generale; -1 post
şofer I (să deţină permis de
conducere categoriile B, C, D); -1
post muncitor I, nivel studii
medii sau generale, la Compartimentul protecţie civilă (maşinist
utilaje cale terasamente pentru
buldoexcavator, atestat profesional). Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
08.02.2017, ora 10.00; -proba
interviu în data de 10.02.2017,
ora 10.00; -proba practică în data
de 10.02.2017, ora 12.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii sau
generale cu diplomă de specialitate în domeniu sau atestat
profesional; -vechime minimă 1
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Oraş Scorniceşti,
Compartiment Resurse Umane.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. -.
Nr. 277 din 10.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2017, luna ianuarie, ziua 31. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 31, luna ianuarie, orele 10.00, anul 2017, în
localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația
a III - a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Știrbei Carmen Vasilica, cu domiciliul
fiscal în localitatea Moreni, str. Cringului, nr. 6, bl. A3, et. 1, ap. 4, jud. Dâmbovița: - O cameră, în
suprafață de 12.55 mp, situată în Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 24A, ap. 122, jud. Dâmbovița,
prețul de pornire al licitației este de 6670 lei (preț de evaluare diminuat cu 50%, respectiv 13339 lei
- 50% = 13339 lei - 6669 lei = 6670 lei). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; SFO Moreni, Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la
Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 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, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 16.01.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine
de la Compartimentul Resurse
Umane al aparatului de specialitate al Primarului oraş Scorniceşti, telefon: 0249.460.444 sau la
sediul Primăriei Oraş Scorniceşti,
din strada Unirii, nr.2.
l Primăria Comunei Spineni,
judeţul Olt, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
postului vacant aferent categoriei
funcţionarilor publici de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Comunei
Spineni, județul Olt. A.Denumirea funcţiei publice: 1.
Inspector, clasa I, grad profesional debutant, nivel studii S
-Compartiment Contabilitate.
B.Probe de concurs: 1.Proba
scrisă; 2. Interviul. C.Condiţii de
participare la concurs: a)Să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)Studii
universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă, sau echivalentă în domeniul ştiințelor
economice; c) Condiţii minime de
vechime:-. D.Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Data depunerii dosarelor de înscriere la
concurs: în termen de 20 zile de
la data afişării/publicării anunţului. 2.Selecţia dosarelor de
înscriere: 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului de
depunere. 3.Data şi ora probei
scrise: 22 februarie 2017, ora
10.00. 4.Data şi ora probei de
interviu- se vor anunţa după
susţinerea probei scrise. 5. Ora şi
locul desfăşurării probelor:
Sediul Primăriei Comunei
Spineni, județul Olt, din str.Princ i p a l ă A l u n i ş u , n r. 8 5 . E .
Menţiuni: Bibliografia, actele
obligatorii la dosarul de înscriere
şi relaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul comunei
Spineni, judeţul Olt, telefon:
0758.056.645, 0249.469.609.
l Primăria Comunei Șendreni,
cu sediul în sat Șendreni, nr.332,

comuna Șendreni, judeţul Galaţi,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiei publice
de execuţie temporar vacantă de
inspector, clasa I, gradul profesio n a l p r in c ip a l, în c a d r u l
Compartimentului Registrul
Agricol al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Ș e n d r e n i, ju d e ţ u l Ga la ţ i.
Concursul de recrutare constă în
3 etape succesive, după cum
urmează: a)selecţia dosarelor de
înscriere: în termen de 24 de ore
de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor; b)proba
scrisă: la data de 27 ianuarie
2017, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Șendreni; c)interviul: la data de 31 ianuarie 2017,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Șendreni. Se pot
prezenta la următoarea etapă
numai candidaţii declaraţi
admişi la etapa precedentă.
Dosarele de înscriere la concurs
se pot depune în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
HG nr.611/2008, cu modificările
şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la concursul
de recrutare sunt următoarele:
1.candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 2.să aibă studii
universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 3.să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
respectiv minimum 5 (cinci) ani.
Bibliografia se afişează la sediul
şi pe site-ul Primăriei Comunei
Șendreni: www.sendreni.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la nr.de telefon: 0236.826.375.
l Primăria Oraşului Bragadiru,
judeţul Ilfov, organizează
concurs de recrutare pentru
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ocuparea unor funcţii publice de
execuţie, după cum urmează:
Poliţist Local, clasa III, grad
profesional debutant Serviciul
Poliţia Locală– Compartiment
afişaj stradal; -studii liceale,
respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea
studiilor: 0 ani. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54
din Legea 188/1999 privind
statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cumulativ cu condiţiile specifice.
Termenul de depunere a dosarelor este cel prevăzut de art. 49
alin. (1) din H.G. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv de 20 zile de la
data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 alin.(1) din H.G.
611/2008. Concursul începe în
data de 02.03.2017, orele 10:00–
proba scrisă, 06.03.2017, orele
10:00– interviul şi se desfăşoară
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. Anunţul,
bibliografia şi tematica de
concurs se află afişate la avizierul
unităţii şi pe site-ul unităţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la telefon 021/4480795,
interior 113.
l Institutia Școala Gimnazială
”Petre Ghelmez”, în conformitate cu prevederile Legii nr.
53/2003 – Codul Muncii, republicată şi ale HG nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea la
sediul unității din Str. Pescăruşului nr. 124, judet/sector 2 cod
poştal 022167, CIF 24027259,
Oras Bucureşti, a concursului
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată, cu 1 normă, a
postului contractual vacant de:
Denumire postului. Îngrijitor.
Condiții pentru ocuparea
postului: a) nivelul studiilor –
minim 8 clase; Proba scrisă va

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr.
20493221. Nr.484 din 12.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30,
luna ianuarie, orele10.00, anul 2017, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin
licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Destin
Construct SRL, cu sediul fiscal în localitatea București, bd. Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 8, ap. 89, sector 3
cod de identificare fiscala 20493221: Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în localitatea
Fundulea, jud. Călărași, nr. cadastral 1668, carte funciară nr. 2242, tarlaua 10, parcela 60, dobândit în
baza act notarial nr. 2611 din data de 12.08.2008, emis de BNP Ivan Gabriela. Valoare evaluare/ vânzare:
20.075 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru vânzarea
bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori,
Sarcini; X, nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (ce se va vira în contul
RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași,
C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie după actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640.846,
orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 12.01.2017.
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avea loc în data de 08.02.2017,
ora 14. Interviul va avea loc în
data de 08.02.2017, ora 15.30.
Înscrierile se fac până la data de
03.02.2017, inclusiv, ora 12:00 la
sediul unității din Str. Pescărușului nr. 124, judet/sector 2, cod
poștal 022167, Oras BucureștI, la
secretariat, telefon 021/324.51.35.
Tematica concursului, bibliografia, fișa postului, documentele
necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc la
sediul unității. Director, Mariana
Dinu.
l Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București,
organizează concurs, în data de
08.02.2017, în vederea ocupării
pe perioadă nedeterminată,
pentru următoarele posturi
contractuale vacante în temeiul
legal al H.G. 286/2011, cu
completările și modificările ulterioare: Direcţia pentru Protecţia
Copilului: •Creşa „Greieraşul”:
-1 post medic; Condiții specifice
de participare: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în specialitatea Pediatrie; drept de liberă
practică; asigurare Malpraxis, nu
se solicită vechime în specialitate;
-1 post inspector specialitate;
Condiții specifice de participare:
Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență,
nu se solicită vechime în specialitate; -2 posturi referent; Condiții
specifice de participare: Studii
medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat, nu se
solicită vechime în specialitate;
-13 posturi asistent medical;
Condiții specifice de participare:
Studii postliceale de specialitate
absolvite cu diplomă, nu se solicită vechime în specialitate; -15
posturi educator puericultor;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator

puericultor, nu se solicită
vechime în specialitate; -25
posturi îngrijitor; Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
specialitate; -1 post muncitor
calificat –bucătar; Condiții specifice de participare: Studii generale/ medii, liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat
de calificare în domeniu, nu se
solicită vechime în specialitate; -1
post muncitor calificat –mecanic;
Condiții specifice de participare:
Studii generale/ medii, liceale,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat de calificare în
domeniu, nu se solicită vechime
în specialitate; -1 post muncitor
necalificat; Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în muncă.
•Creşa „Potcoava”: -1 post
medic; Condiții specifice de participare: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență în specialitatea Pediatrie;
drept de liberă practică; asigurare Malpraxis, nu se solicită
vechime în specialitate; -2 posturi
asistent medical; Condiții specifice de participare: Studii postliceale de specialitate absolvite cu
diplomă, nu se solicită vechime
în specialitate; -1 post referent;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat, nu se
solicită vechime în specialitate; -8
posturi educator puericultor;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator
puericultor, nu se solicită
vechime în specialitate; -2 posturi
infirmieră; Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu
se solicită vechime în specialitate;
-1 post îngrijitor; Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
specialitate; •Creşa „Titan”: -2
posturi educator puericultor;
Condiții specifice de participare:
Studii medii, liceale absolvite cu
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diplomă de bacalaureat; certificat
absolvire curs formare educator
puericultor, nu se solicită
vechime în specialitate; -3 posturi
îngrijitor; Condiții specifice de
participare: Studii generale, nu se
solicită vechime în specialitate; -9
posturi infirmieră; Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în
specialitate; •Creşa „Ghiocelul”:
-1 post medic; Condiții specifice
de participare: Studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în specialitatea Pediatrie; drept de liberă
practică; asigurare Malpraxis,
nu se solicită vechime în specialitate; -5 posturi educator puericultor; Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; certificat absolvire curs
formare educator puericultor, nu
se solicită vechime în specialitate;
-14 posturi îngrijitor; Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime
în specialitate; -1 post muncitor
calificat; Condiții specifice de
participare: Studii generale/
medii, liceale, absolvite cu
diploma de bacalaureat; certificat
de calificare în domeniu, nu se
solicită vechime în specialitate; -1
post muncitor necalificat;
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; •Creşa
„Trapezului”: -1 post educator
puericultor; Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat; certificat absolvire curs
formare educator puericultor, nu
se solicită vechime în specialitate;
-4 posturi infirmieră; Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime
în specialitate; -1 post îngrijitor;
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în specialitate; •Centrul
de Îngrijire în Apartamente de
Tip Familial: -1 post psiholog;
Condiții specifice de participare:

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr.
12218956/2016. Nr. 486 din 12.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 01, luna februarie, orele 10.00, anul 2017, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Avrig 35 SRL, cu sediul fiscal în localitatea București, str. Grigore Mora, nr.
39, parter, camera 28, sector 1, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identificare fiscala 12218956:
Ansamblu de bunuri imobile, compus din: - C1 (construcție locuință-213.97 mp), nr. cadastral 443 UAT
Ileana; - C2 (construcție bucătăria de vară), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C3 (construcție piscină),
nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C4 (construcție cămin vizitare), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - teren
intravilan curți construcții, 2096 mp; Carte funciară nr. 2407 UAT Ileana. Total valoare ansamblu de
bunuri imobile: 184.329 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile
pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; X, nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.
260 - 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640.846, orele: 8.00 - 16.30. Data
afișării: 12.01.2017.

Studii superioare de specialitate
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în Psihologie,
nu se solicită vechime în specialitate; -4 posturi inspector specialitate; Condiții specifice de
participare: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu
diplomă de licență, nu se solicită
vechime în specialitate; -18
posturi referent; Condiții specifice de participare: Studii medii,
liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat, nu se solicită
vechime în specialitate; •Centrul
de Consiliere pentru Prevenirea
Abandonului Şcolar: -1 post
inspector specialitate; Condiții
specifice de participare: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență,
vechimea în specialitatea studiilor necesare de minim 3 ani.
Candidaţii vor depune personal
dosarele de concurs începând cu
data de 17.01.2017 (data publicării anunţului) pe o perioadă de
10 zile lucrătoare, conform legislaţiei în vigoare, în intervalul orar
9.00-14.00, la sediul D.G.A.S.P.C.
Sector 3 din Str. Parfumului,
nr.2-4, sector 3, București.
Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină: 1. Cerere de
înscriere la concurs; 2. Curriculum Vitae –model European; 3.
Copie după actul de identitate; 4.
Copie după diploma de studii; 5.
Copie după alte acte care să
ateste efectuarea unor specializări/ perfecţionări; 6. Copie după
cartea de muncă actualizată
până la data de 31.12.2010 și/ sau
adeverinţa eliberată de angajator
sau ITM care să ateste vechimea
în muncă și vechimea în specialitatea studiilor; 7. Copie după
adeverinţa care să ateste
vechimea în muncă și vechimea
în specialitatea studiilor după
data de 01.01.2011, eliberată de
angajator și extras REVISAL
certificate conform cu originalul
de către angajator (după caz
eliberat de ITM); 8. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în

cazier); 9. Adeverinţa medicală,
care atestă starea de sănătate
corespunzătoare, (eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de
familie sau de către unităţi sanitare abilitate și trebuie să conţină
în clar numărul, data, numele
emitentului, calitatea acestuia în
formatul standard stabilit de
Ministerul Sanătăţii; Notă:
Copiile după actele menţionate la
punctele 3, 4, 5, 6, 7 se prezintă
însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau se
prezintă copii legalizate de către
candidaţi. Concursul constă în
două probe: proba scrisă și
interviu/ proba practică. Proba
scrisă și interviul/ proba practică
se susţin din bibliografia și tematica afișată pe site-ul instituţiei,
www.dgaspcs3.ro/ oportunitati de
angajare. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
08.02.2017, ora 10.00, iar interviul/ proba practică în data de
14.02.2017 ora 10.00. Informaţii
suplimentare în ceea ce privește
locaţia unde se va desfășura
concursul se pot obţine la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului,
nr.2-4, sector 3, București sau la
numărul de telefon 0730.013.862.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Ciech Soda România SA,
Vâlcea, oferă spre vânzare următoarele produse din stocuri fără
mișcare: Țeavă cupru recuperate:
Ø 60 x 4 x 3290 – 2.095 kg (100
buc.); Platbandă cupru: 80 x 10 33,5 kg; Sârmă cupru bobinaj: Ø
0,4 - 12,6 kg; Ø 0,5 – 10 kg; Ø 0,6
- 4,5 kg; Ø 0,25 – 19 kg; Ø 1,1 –
2 kg; Ø 0,15 - 12,6 kg; Ø 4 – 30
kg; Ø 0,09 - 2,2 kg; Ø 0,1 – 1 kg;
Ø 0,07 - 0,15 kg. Firmele interesate sunt rugate să transmită
oferta de preț (lei/kg) pe adresa
de email: Elvira.Septelean@

ciechgroup.com;
0250733382.

fax:

VÂNZĂRI IMOBILE
l SC Coseli SA Iași vinde imobil
situat în Iași, str.Poitiers 10,
compus din teren 5.292mp și trei
construcţii: c9 -cabină poartă; c10
-cabină bilete; c11 -sala antrenament, la preţul de 1.350.000Lei,
fără TVA.
Călimănești, jud. Vâlcea,
teren 2260 mp cu deschidere
25m la Şoseaua Naţională,
toate utilităţile și cadastru.
Terenul este situat în plin
centru, Calea lui Traian nr
317-319, cu două imobile P+1,
idel pentru o pensiune.
200.000E negociabil.
021-665.29.16.

PROPUNERI AFACERI
Vand clinica medicala in zona
centrala in Bucuresti, dotata
cu aparatura de ultima generatie. Tel 0755056800.

CITAȚII
l Numitii Andreica Ioan, Pop
Lina, Rotar Paraschiva, sunt
chemati in data de 06.02.2017, la
Judecatoria Turda in calitate de
parati in dosar nr. 4189/328/2016.
l Cheiban Abdo Gerges este
citat în dos nr. 881/288/2016 al
Judecătoriei Rm. Vâlcea, obiect
divorț, în contradictoriu cu reclamanta Cheiban Alina Mihaela,
pentru termenul din 27.01.2017.
l Numitele Pop Anastasia și Pop
Ana sunt citate la Judecătoria
Năsăud, în calitate de pârâte, în
dosarul nr. 2812/265/2012, cu
termen de judecată la data de
31.01.2017.
l Numita Stan Stela cu ultimul
domiciliu cunoscut în municipiul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr.
1771106472016. Nr. 482 din 12.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 26, luna ianuarie, orele 10.00, anul 2017, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului,
nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Preda Ion Daniel, cu sediul fiscal în localitatea Pantelimon, str. Toporași, nr. 26, cod de
identificare fiscala 1771106472016: 1). Teren extravilan, în suprafață de 2757 mp, situat în orașul
Fundulea, nr. cadastral 1292; carte funciară nr. 24428 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții
funciare nr. 1724.); Preț de evaluare/ de pornire al licitației: 2.215 lei (exclusiv TVA); 2). Teren
extravilan în suprafață de 7000 mp, situat în orașul Fundulea, nr. cadastral 1297; carte funciară nr.
24429 (provenită din conversia de pe hârtie a cărții funciare nr. 1734); Preț de evaluare/ de pornire
al licitației: 5.621 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile
pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; X, nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.
260 - 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640.846, orele: 8.00 - 16.30. Data
afișării: 12.01.2017.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Giurgiu, str. Decebal, bl. 55/2D,
sc. D, ap. 68, judeţul Giurgiu,
este citată în calitate de pârâtă la
Judecătoria Giurgiu pe
8.02.2017, ora 8,30, complet
CN8, sala 4, în dosar nr.
170/236/2016 având ca obiect
pretenţii, reclamant fiind I.I.
Lazăr Petrişor.
l Tudor Ion este citat la Tribunalul Teleorman în dosar nr.
3934/292/2012 obiect partaj
succesoral pentru termenul din
17.02.2017.
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în comuna Casin, judeţul
Bacău, Cimpoia Elena domiciliată în oraş Oneşti, str. Libertăţii,
nr. 29, sc A, apt. 8, judeţul Bacău,
Calistru George Valentin domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad, sunt citaţi în
dosar nr. 1890/222/2009* la
termenul din data de 25.01.2017,
la Judecătoria Dorohoi în calitate
de pârâţi, ,,partaj succesoral”,
reclamantă Aghiorghiesei
Rodica.
l Smarandache Galina, cetăţean
moldovean, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, strada
Amaradia, nr. 30, bl.57, ap.18,
sc.1, este chemată pe 31.01.2017,
la Judecătoria Craiova, în dosar
nr. 27273/215/2015, ora 8.30,
complet CMF4, divorţ cu
Smarandache Adrian, reclamant.
l Reclamantul Vasiliu Cristian
anunţă deschiderea procedurii de
declarare a morţii privind pe
numitul Vasiliu Mihai, C.N.P.
1680725077325, cu ultimul domiciliu în satul Copălău, comuna
Copălău, judeţul Botoşani, cu
invitaţia ca orice persoană să
comunice datele pe care le
cunoaşte în legătură cu cel
dispărut, în termen de cel mult 2
luni de la data publicării anunţului.
l Sârba (fostă Cercel) Liliana
Elena este chemată în calitate de
pârâtă la Judecătoria Craiova,
pentru 02.02.2017, ora 8.30, la
CMF1,
în
dosar
nr.19253/215/2016, având ca

obiect majorare pensie, reclamant fiind Cercel Florin
Alexandru, prin reprezentantul
legal Cercel Nicuşor.

DIVERSE
l Incepand cu data de 30
decembrie 2016 autoturismul
marca FIAT 124 nr B-13-ZDP
este radiat din circulatie publica.
l Dumitru Marian, avand
domiciliul in Otopeni, str. Traian,
nr. 15, bl. A14, et. 1, ap. 11, judet
I l f o v, t i t u l a r a l p l a n u l u i
P.U.D-construire locuinta-P,
imprejmuire teren, utilitati, in
localitatea Tunari, judet Ilfov, str.
Pelicanului, nr. 11, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului Favorabil pentru PUD–
construire locuinta-P, imprejmuire teren, utilitati.
Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul
Consiliului Judetean-Ilfov.
Observatii/comentariile si sugestii
se primesc/in scris la Biroul de
Urbanism in cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, cu sediul in
municipiul Bucuresti, str.
Gheorghe Manu, nr. 18, sector.1
(tel.021/212.56.93), in termen de
15 zile calendaristice de la publicarea anuntului, incepand cu
data de:16.01.2017.
l Veroniki Ecogrup S.R.L.,
titular al proiectului: “deviere
conducta transport gaze naturale
apartinand S.N.T.G.N. Transgaz
S.A., Dn 400, L = 400m, in zona
Contesti, judetul Dambovita”,
propus a fi amplasat in comuna
Contesti, satul Balteni, judetul
Dambovita, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către
A.P.M. Dambovita, în cadrul
procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului: “nu
se supune evaluarii impactului
asupra mediului”, pentru
proiectul: “deviere conducta
transport gaze naturale apartinand S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,
Dn 400, L = 400m, in zona
Contesti, judetul Dambovita”,
propus a fi amplasat in comuna

Contesti, satul Balteni, judetul
Dambovita. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Dambovita,
din Targoviste, str. Calea
Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni – joi, intre
orele 09:00-13:00 si vineri intre
09:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de
la data publicării prezentului
anunţ.
l ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE.
În perioada 23-24.01.2017 se
primesc cererile însoţite de documentele necesare în vederea
încheierii de contracte pentru
furnizorii de medicamente, în
vederea acoperirii necesarului de
medicamente, pentru persoanele
asigurate din Judeţul
Teleorman. Documentele necesare încheierii contractelor,
depuse în copie, sunt certificate
pentru conformitate prin
sintagma ”conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare
pagină; aceste documente se
transmit şi în format electronic
asumate prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului
legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului
răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare
încheierii contractelor. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi
adresa la Casa de Asigurări de
Sănătate a Judeţului Teleorman,
str. Libertăţii, nr. 1,telefon
0247317084 0247316964 sau
www.castr.ro.
l Subsemnaţii Tabuia Valentin
Mihai şi Bier Gabriel Daniel,
având domiciliul în Arad, str.
Petru Maior nr.2-30, anunţă
elaborarea primei versiuni a
planului “Zonă Locuinţe Individuale – faza PUZ” amplasat în
Arad, str.Orizontului nr.FN, jud.
Arad şi declanşarea etapei de

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. -.
Nr. 288 din 10.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2017, luna ianuarie, ziua 31. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 31, luna ianuarie, orele 12.30, anul 2017, în
localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde prin licitație publică (licitația
a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Oproiu Carmen Silvia - fidejusor al SC
Rexton SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, com. Valea Lungă, jud.
Dâmbovița: - Casă de locuit în suprafața de 99 mp din BCA, acoperită cu tablă, trei camere, camera
centralei, baie, hol, construită în anul 2012 - C.F. 70420, jud. Dâmbovița; - Teren intravilan în
suprafață de 1745 mp, ambele situate în localitatea Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 91, jud. Dâmbovița;
prețul de pornire al licitației este 55136 lei (preț de evaluare 110271 lei - 50% = 110271 lei - 55135
lei = 55136 lei). Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini;
SFO Moreni, Ipotecă legală; CEC Bank, Ipotecă legală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire al licitației în contul IBAN RO85TREZ2715067XXX004381, cod fiscal 15913418, deschis la
Trezoreria Municipiului Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanță judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 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, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 16.01.2017.

încadrare pentru obţinerea
avizului de mediu. Consultarea
primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul firmei BIA
– arh. Cioară Lucian, localitatea
Arad, str.Muncii nr.34, zilnic între
orele 10.30 – 12.30. Comentariile
şi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Arad, splaiul
Mureşului nr.FN, în termen de 15
zile calendaristice de la data ultimului anunţ.
l Aceasta informare este efectuata de: SC Hunt Oil Company
Of Romania SRL, cu sediul in
Baneasa Business Center, Sos.
Bucuresti -Ploiesti, nr. 19-21, et.
4, sector 1, Bucuresti, nr. de
telefon 021 2032410, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala Buzau Ialomita,
aviz de gospodarire a apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Forajul si echiparea sondei de
explorare Traian Nord 1” propus
a fi amplasat in comuna Padina,
extravilan, judetul Buzau.
Aceasta investitie este noua. Ca
re z u l t a t a l p ro c e su l u i d e
productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
SC EXPERT SERV SRL,
persoana de contact Dna Popa
M a r i a n a , n r. d e t e l e f o n
0754051464, dupa data de
23.01.2017.
l Aceasta informare este efectuata de: SC Hunt Oil Company
Of Romania SRL, cu sediul in
Baneasa Business Center, Sos.
Bucuresti - Ploiesti, nr. 19-21, et.
4, sector 1, Bucuresti, nr. de
telefon 021 2032410, ce intentioneza sa solicite de la Adminis-

tratia Bazinala Buzau Ialomita,
aviz de gospodarire a apelor
pentru realizarea lucrarilor de
“Forajul si echiparea sondei de
explorare Ulmu 1” propus a fi
amplasata in comuna Rusetu,
extravilan, judetul Buzau.
Aceasta investitie este noua. Ca
r e z u lt a t a l p r o c e s u lu i d e
productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
SC EXPERT SERV SRL,
persoana de contact Dna Popa
M a r i a n a , n r. d e t e l e f o n
0754051464, dupa data de
23.01.2017.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar vinde prin
licitație publică, conform Regulamentului de valorificare nr.
4267/19.07.2016 aprobat în
cadrul Adunării Generale a
Creditorilor din data de
25.07.2016, conform deciziei
Adunării Generale a Creditorilor
din data de 15 Decembrie 2016,
bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând
d e b it o a r e i M o ld o m in S A ,
împreună cu transferul drepturilor dobândite şi obligaţiilor
asumate prin Licenţa de concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 2781/2001,
pentru perimetrul Moldova Nouă
- Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în
Caietul de sarcini care poate fi
achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud.
Cluj, Romania, tel. 0040-364412631, fax: 0040-364-412632,
email: office@rtz.ro. Licitaţia se
va desfăşura în data de 30 Ianu-
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arie 2017, de la ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar.
l Consiliul Local al Oraşului
Vălenii de Munte, cu sediul în
Vălenii de Munte, str.Berevoieşti,
nr.3A, cod fiscal: 2842870,
tel.0244.280.816, fax:
0244.280.631, organizează în
data de 26.01.2017, ora 11.00,
licitaţie publică cu strigare
pentru închirierea unui spaţiu cu
altă destinaţie decât aceea de
locuinţă, situat în Vălenii de
Munte, str.Berevoieşti, nr.8, cu
destinaţia de cabinet medical.
Preţul minim ce poate fi ofertat
este prevăzut în caietul de sarcini
stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.93/18.12.2015.
Închirierea se va face pe o perioadă de maxim 5 (cinci) ani.
Procurarea documentaţiei de
licitaţie se va face în perioada
04.01.2017-25.01.2017, de la
sediul Primăriei Vălenii de
Munte, camera 2. Participanţii la
licitaţie au obligaţia de a achiziţiona documentaţia de licitaţie
contra sumei de 50Lei. Data-limită pentru depunerea ofertelor
este de 25.01.2017, ora 16.00.
Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la sediul
Primăriei Oraşului Vălenii de
Munte, str.Berevoieşti, nr.3A, în
data de 26.01.2017, ora 11.00.
Informaţii suplimentare:
tel.0244.280.816, int.25.
l Cabinet Individual de Insolventa Stefanescu Ovidiu Alin,
lichidator autorizat, cu legitimatia nr. 1B2104/2007 emisa de
UNPIR, public spre cunostinta
generala ca in ziua de
-23.01.2017- ora 12 se vinde la
licitatie publica in localitatea
Rm-Valcea, str. Stirbei Voda
nr.76, jud.Valcea, averea urmarita, proprietatea S.C. Tom
Complex SRL Rm-Valcea, jud.
Valcea, unitate in lichidare
conform Legii 85/2006 si art. 431
- 433 Cod de procedura civila,
avere constand in: I. Bunuri
imobile: Baza de productie depozitare si teren „situat in

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr.
16324739/2016. Nr. 480 din 12.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2017, luna ianuarie, ziua 12. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 27, luna ianuarie, orele 10.00, anul 2017, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului,
nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III - a) următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului SC Lavi Med SRL, cu sediul fiscal în localitatea București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu, nr.
14, bl. V23, sc. 1, etaj 4, ap. 15,cod de identificare fiscală 16324739: - Teren extravilan, în suprafață
de 25.800 mp UAT Lehliu Gară (nr. cad. 23331); Valoare evaluare/ vânzare: 51.787 lei (exclusiv TVA);
- Bazin piscicol, în suprafață de 66.433 mp UAT Lehliu Gară (nr. cad. 1152); Valoare evaluare/
vânzare: 103.713 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată, aplicabile pentru
vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditori, Sarcini; X, nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de
înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.
260 - 261 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640.846, orele: 8.00 - 16.30. Data
afișării: 12.01.2017.
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mun. Rm. Valcea, str. Genistilor,
nr. 10 (fosta str. Arinilor, nr. 54),
jud. Valcea compus din: cladire
de birouri cu regim de inaltime
parter si mansarda cu aria
construita la sol in suprafata de
60,92 mp, aria construita desfsurata in suprafata estimata de
121,84 mp, cladire baraca metalica cu aria construita la sol in
suprafata de 146,16 mp si teren
in suprafata de 1809,00 mp cu nr
cadastral 1450 si 11692 in Cartea
Funciara nr. 4707 a localitatii
Rm. Valcea, judetul Valcea pret
264.450 lei. II. Bunuri mobile: 1.
Autobasculanta – I.M. Mirsa VL
02 GRO- 9520 lei. 2. Autobasculanta – I.M. MIRSA VL 55 NLB
-10285 lei. 3. Autobasculanta –
I.M. Mirsa VL 02 ZUN --8415
lei. 4. Autobasculanta – I.M.
MIRSA VL 61 TOM- 9520 lei. 5.
Autobetoniera – Automecanica
VL 55 CON- - 10285 lei. 6. Autobetoniera – Automecanica VL 57
CON - 10285 lei. 7. Autobetoniera – CARMIX 3,5 T4 RM-VL
0213- 87125 lei. 8. Autoutilitara
– LDV 400 VL 04 FRI -7225 lei.
9. Excavator – Menzi Muck A91
plus - -324275 lei. 10. Tocator cu
lant – Menzi Muck H150 -31960
lei. 11. Ciocan pneumatic – pikon
– Hanwoo RBH 313- 16830. Toti
cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor de mai sus vor
incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176, 0350
808201 ) inainte de data vanzarii
In cazul in care nu se adjudica
licitatiile vor fi reluate in datele
de 03.02.2017 si 17.02.2017. Ofertantii interesati sa cumpere
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aceste bunuri, se vor prezenta in
locul si ziua vanzarii, pana la
acest termen, urmand a se
prezenta oferte de cumparare si
sa depuna pentru S.C. Tom
Complex SRL -in lichidare- cont
nr. RO58RNCB0263028899650001
deschis la BCR RM Valcea, cel
putin 10% din pretul de incepere
a licitatiei, aferent bunurilor ofertate. In situatia adjudecarii suma
se scade din pret, altfel, se restituie.

de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare.
Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la administratorului judiciar, la
adresa mai sus mentionata, la
numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol S.A.
societate in reorganizare, vinde la
licitatie, teren in suprafata de aproximativ 1.340 mp, situat în
Campina, Str. Industriei, Nr. 3 Bis,
Judeţul Prahova (incinta
F.A.C.C.), împreună cu cele două
construcţii amplasate pe acesta,
respectiv Constructia C26 –
magazie metalica, cu o suprafata
construita la sol de 152 mp si
constructia C30 – magazine, cu o
suprafata construita la sol de 120
mp, la pretul total de 53.600 Euro,
fara TVA. Licitatiile se vor organiza la sediul administratorului
judiciar in data de 25.01.2017 ora
13:00, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
27.01.2017, 01.02.2017, 03.02.2017,
08.02.2017, 10.02.2017, 15.02.2017,
17.02.2017, 22.02.2017, 24.02.2017,
01.03.2017, 03.03.2017, 08.03.2017,
10.03.2017, 15.03.2017, 17.03.2017,
22.07.2017, 24.03.2017, 29.03.2017,
31.03.2017, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul
administratorului judiciar insotite

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport
marfă şi cartela tahograf. Buneci
Bogdan.
l Pierdut Atestat profesional
transport marfă şi card tahograf,
eliberate de ARR Argeş, pe
numele Haica Adi-Vasile, domiciliat în com. Călineşti, sat Valea
Corbului, jud. Argeş. Se declară
nule.
l Pierdut originalul Certificatului nr.70/28.05.2004 de inscriere
in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti,a persoanei
juridice fara scop patrimonial
"Asociatia Romanian Bookmakers -Asociatia Organizatorilor
de Pariuri".
l Pierdut Certificat Constatator
original aferent declaratiei tip
model 3 nr. 2306 /21.01.2014,
eliberat de ORC Arad, pentru Sc
Non Stop Longue Srl.Il declar
nul.

l Pierdut Certificat Constatator
nr. 10515/10.03.2016, eliberat de
ORC Arad, pentru Sc Fruit of
Natalia Srl. Il declar nul.
l Pierdut doua Certificate
constatator nr. 2972/20.01.2009
pentru sediul social si punctul de
lucru , eliberate de ORC Arad,
pentru IF Homorozan Virgil
Viorel ,,Romeo-Ro-Renato’’. Le
declar nule.
l Pierdut Carte de Interventii si
Comunicare pt. AMEF ECTRA
CE67F seria 06898/06 instalat la
Sc TDX Construct SRL, punctul
de lucru AR 84 TGX. Le declar
nule.
l Ron Invest Exclusiv SRL,
J13/808/2009, CUI 18150043,
pierdut certificat de inregistrare,
seria B nr. 1812155 emis pe data
de:26.03.2009. Declar nul.
l Pierdut registru unic de
control al S.C. GES Force S.R.L.,
denumit: „Registru Unic de
Control al Scorpion Grup Security S.R.L.”, vechea denumire a
societăţii, cu sediu în Bucureşti,
strada Antiaeriană nr. 6A48,
sector 5, C.U.I.- 2861660.
l Black Style Fashion S.R.L., cu
sediul în Bucureşti, sector 5,
Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2,
camera 2.17, J40/6623/2013,
C.U.I. 31687088, declarăm
pierdut certificatul de înregistrare B 2760459, certificatul
constatator emis la 14.11.2013 în
baza Legii 359/2004 pentru

punctul de lucru. Le declarăm
nule.

înregistrare seia B nr. 2273840. Îl
declarăm nul.

l Declar pierdut (nul) atestat
taxi eliberat de A.R.R. Bucureşti
pe numele Bălaşa Anton Elvis.

l S.C. UniCredit Consumer
Financing IFN S.A., cu sediul in
Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor nr. 23-25, etaj 1 si 3, inregistrata la Registrul Comertului sub
n r. J 4 0 / 1 3 8 6 5 / 2 0 0 8 , C U I
RO24332910, declaram pierdut
Registrul Unic de Control nr.
1740205, pentru sediul secundar,punct de lucru din Metro
Baia Mare, Bdul Independentei
DN1C, Km 15, Baia Mare. Il
declaram nul.

l Pierdut CPC Marfă nr.
03469000, eliberat de A.R.R. Iaşi,
la data de 12.08.2015 pe numele
Manea Mantu Petrică. Se declară
nul.
l PFA Enache Iuliana Valentina,
CUI 32578097, F40/4872/2013,
declar pierdute si nule certificat
de inregistrare si certificat
constatator.
l Pierdut carnet de student si
legitimatie de student, Facultatea
de Limbi si Literaturi Straine –
Universitatea Bucuresti, pe
numele Draghici Alexandru
Georgian. Le declar nule.
l Pierdut legitimatie de transport –Facultatea de Marketing –
ASE, pe numele Panait Andreea
Diana. O declar nula.
l Pierdut legitimaţie de student
şi legitimaţie de transport –
Facultatea de Marketing –ASE,
pe numele Pîrțac Beatrice. Le
declar nule.
l TUTTI Solution S.R.L., cu
sediul în Cluj Napoca, str. Beiuşului nr.FN Corp II, etaj I, ap.5,
judeţ Cluj, înmatriculată în
Registrul Comerţului cu număr
J12/1560/2010, C.U.I. 27435384,
anunţă pierderea certificatului de

l S.C. UniCredit Consumer
Financing IFN S.A.,cu sediul in
Bucuresti, sector 1, Str.Ghetarilor
nr.23-25, etaj 1 si 3, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.
J40/13865/2008, CUI RO
24332910, declaram pierdut
Registrul Unic de Control nr.
183222, pentru sediul secundar,punct de lucru din Dedeman
Giurgiului, strada Actiunii nr.
2-4, Bucuresti, sector 4. Il
declaram nul.
l S.C. UniCredit Consumer
Financing IFN S.A., cu sediul in
Bucuresti, sector 1, Str. Ghetarilor nr. 23-25, etaj 1 si 3, inregistrata la Registrul Comertului sub
n r. J 4 0 / 1 3 8 6 5 / 2 0 0 8 , C U I
24332910, declaram pierdut
Registrul Unic de Control nr.
183848, pentru sediul secundar,
punct de lucru din Cora City
Park, bulevardul Al.Lapusneanu
nr. 116C, City Park, Constanta. Il
Declaram Nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional
Ploiești. Nr. A_EPL 46 din 11.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile și mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri
mobile și imobile, astfel: I. În ziua de 26, luna ianuarie, anul 2017, ora 12.00, bunuri mobile proprietate a debitorului Matei Ionel, domiciliat în localitatea Blejoi, nr. 879, județul Prahova, dosar de executare nr.
1670913293338: 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 *); Autoturism marca BMW cu număr de înmatriculare PH-12-NHJ, număr de identificare WBAEU71020FM67755, an fabricație 2004, capacitate cilindrică 1995 cmc, motorină, culoare negru;
Ordonanță de procuror nr. 13510/P/2012 de instituire a sechestrului asigurator, 7.255 lei, -. *) 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 ulterioare. Alte informații de interes pentru cumpărător: Autoturismul este în stare de funcționare și poate fi vizionat în zilele de
17, 19 și 24 ianuarie 2017, între orele 11.00 - 13.00. II. În ziua de 31, luna ianuarie, anul 2017, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitorului Ciobanu Nicolae Dan, cu domiciliul fiscal în municipiul Târgoviște,
bd. Libertății, nr. 4, bl. A3A, sc. A1, et. 4, ap. 16, județul Dâmbovița, dosar de executare nr. 11800805374518: Teren arabil extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în tarlaua 7, parcela 92/3/44, comuna
Braniștea, județul Dâmbovița, având în momentul dobândirii de către debitor (prin Sentință Civila nr. 1458/13.05.2008) următorii vecini: N - Vasile A. Ioana, E - DE94/2, S - Calota Marin, V - DE94/3, preț de
pornire al licitației: 21.690 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. Bunul imobil mai
sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini; Agenția Națională de Administrare Fiscală, P.V. Sechestru pentru bunuri imobile nr. 45112/20.11.2015, înscris în Registrul Digital de Transcripțiuni și
Inscripțiuni prin încheierea nr. 99360/03.12.2015. Alte informații de interes pentru cumpărător: Imobilul nu are deschisă carte funciară. III. În ziua de 01, luna februarie, anul 2017, ora 12.00, bunul imobil
proprietatea debitorului Ciobanu Lucian, cu domiciliul fiscal în orașul Titu, strada I.C. Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județ Dâmbovița, dosar de executare nr. 1820108374517: Teren intravilan neocupat de
construcții, categoria curți - construcții, în suprafață măsurată de 416 mp, situat în str. Libertății, nr. 29, oraș Titu, județ Dâmbovița, număr cadastral 1379, tarlaua 81, parcela 62, intabulat în Cartea funciară nr.
72273 a localității Titu, având la momentul dobândirii de către debitor (prin Sentință Civilă nr. 2259/25.06.2009) următorii vecini: N - Radoi Mircea, E - strada Libertății, S - Marinescu Anastasia Natasa, V - Toma
Marin, preț de pornire al licitației: 14.283 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă.
Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini; Agenția Națională de Administrare Fiscală, P.V. Sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr. 50903/29.10.2012, înscris în
Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni prin încheierea nr. 85710 din 01.11.2012. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: actualul proprietar nu a notat în cartea funciară dreptul său de
proprietate; IV. În ziua de 02, luna februarie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietate a debitorului Cuneșteanu Ion - Claudiu, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. Magnoliei, nr. 21, bl. K6, sc. A, et. 2,
jud. Călărași, dosar de executare nr. 1426620: Clădire în suprafață de 279,24 mp, compusă din: Construcție C1 - locuință tip parter în suprafață de 136,61 mp; Construcție C2 - anexă magazie parter în suprafață
de 15,11 mp construită din lemn; Construcție C3 - locuință tip P+E+M în suprafață de 115,62 mp și teren aferent, în suprafață de 1.071 mp, situate în localitatea Bușteni, str. Griviței, nr. 30, jud. Prahova, înscris în
Cartea Funciară nr. 22086 a localității Bușteni, preț de pornire al licitației: 606.356 lei (exclusiv TVA *)). *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ordonanță Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurator, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071
din 21.02.2011. V. În ziua de 07, luna februarie, anul 2017, ora 12.00, bun imobil proprietate a debitorului Dinu Marian, cu domiciliul fiscal în Călărași, Aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55,
județul Călărași, dosar de executare nr. 1800314214207: Apartament în suprafață utilă de 20 mp, compus din 1 camera, situat în localitatea Călărași, Aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55,
județul Călărași, înscris în cartea funciară cu numărul 20024-C1-U4 a localității Călărași, identificat cu număr cadastral 20024-C1-U4, preț de evaluare: 27.972 lei (exclusiv TVA *)). *) În conformitate cu
prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele: Creditori, Sarcini;
Agenția Națională de Administrare Fiscală, Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 449 din 25.05.2016. VI. În ziua de 08, luna februarie, anul 2017, ora 12.00, bunul imobil proprietatea debitorului
Vlad Costel, cu domiciliul fiscal în localitatea Călărași, str. București, nr. 157, jud. Călărași, dosar executare 822854: Clădire în suprafață de 236 mp, compusă din casă de locuit și anexe parter, și construită din
chirpici sau înlocuitori cu învelitoare din carton și tabla și teren aferent în suprafață de 381 mp, situate în localitatea Modelu, str. Dudului, nr. 85, preț de pornire al licitației: 30.948 lei (exclusiv TVA *)). *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele:
Creditori, Sarcini; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurator, notat în Registrul Digital
de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. Alte informații de interes pentru cumpărător: Imobilul nu are deschisă carte funciară, sarcinile
(sechestre asiguratorii) sunt notate în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. 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: oferta de cumpărare; dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției, sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației în contul RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod
fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie după actul
de identitate/ pașaport, declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în
acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv la D.G.R.F.P. Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr.
22, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 250, alin. 7 din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta
și prin mandatari, care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitate în copie vor fi
prezentate în original, pentru conformitate. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova, la numărul de telefon 0244.407.710,
interior 650. Data afișării: 16.01.2017.

