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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează topometrist. 
Tel: 0733.973.007.

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează 
ospătar. 0722.268.866.

Unitatea Administrativ Teritorială comuna 
Săcălaz, judeţul Timiş, organizează concurs, în 
data de 20.07.2015, ora 10,00 pentru ocuparea 
postului vacant de Şef Serviciu la Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Cerinţe: 
Studii superioare. Relaţii la tel: 0256 367491.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea a trei posturi 
de redactor, vacante pe perioadă nedeterminată 
în cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii 
Publice. Condiţii de participare: - studii superi-
oare în domeniul comunicare/ ştiinţe umaniste; 
- experienţă practică în domeniu de minim 6 
luni; - cunoaşterea a minimum două limbi 
străine de circulaţie internaţională; - cunoştinţe 
operare IT. Concursul va consta într-o probă 
scrisă (în data de 13.07.2015, ora 10.00) şi un 
interviu (în data de 20.07.2015, ora 10.00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data 
de 03.07.2015, ora 16.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la Direcţia Resurse 
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de 
internet www.ubbcluj.ro sau la telefon 0264/ 
405300, interior 5449. Director RU, Mircea 
Raţiu.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 
21.07.2015 (proba scrisă) şi 23.07.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post  vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional asistent, 
Compartiment Analiza pietei muncii si 
programe de ocupare, Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minim 1 an; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi, 
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creati-
vitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 21.07.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă; 23.07.2015 – ora 12:00 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, 
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 
22.07.2015 (proba scrisă) şi 24.07.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant:  
Expert clasa I, grad profesional superior, 
Compartiment Formare Profesionala. Condiţii 
specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei publice: minim 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point, Internet; Abili-
tăţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul 
concursului: 22.07.2015 – ora 09:00 – proba 
scrisă; 24.07.2015 – ora 12:00 – interviul. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.

Autoritatea Feroviară Română -AFER, insti-
tuţie publică finanţată din venituri proprii, cu 
sediul în Calea Griviţei, nr.393, Sector 1, Bucu-
reşti, în conformitate cu prevederile Regula-
mentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, orga-

nizează concurs pentru ocuparea, pe durată 
nedeterminată, a două funcţii contractuale de 
execuţie vacante, şi anume: -EXPERT gradul 
IA la Serviciul Certificare Sisteme Management 
de Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională, 
Securitatea Informaţiei-OCSM-CM-AFER: 
studii universitare de licenţă, absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalentă, curs de 
audit (Certificat de absolvire), curs de manage-
mentul calităţii (Certificat de absolvire), curs de 
securitatea informaţiei în domeniul gestionarii 
informaţiilor clasificate (Certificat de absol-
vire), cunoştinţe de comunicare în cultura 
organizaţională şi managementul negocierii 
(Certificat de absolvire), experienţa necesară 
executării operaţiunilor specifice postului: cel 
puţin 15 ani vechime în domeniul administra-
ţiei publice şi cel puţin 7 ani experienţă mana-
gerială practică în domeniul colectării şi 
valorificării deşeurilor; -Inspector De Stat 
gradul IA la Serviciul Autorizare, Atestare 
Personal: studii universitare de licenţă, absol-
vite cu diploma de licenţă sau echivalentă, curs 
de Metodologia instruirii adultului din dome-
niul feroviar /metodologia instruirii (certificat 
de absolvire), curs de formare a formatorilor 
(certificat de absolvire), curs de consiliere 
profesională, dezvoltarea abilitaţilor de organi-
zare a activităţilor de instruire practică în 
domeniul feroviar (certificat de absolvire), curs 
de instruirea profesională teoretică a revizo-
rului tehnic de vagoane prin metode bazate pe 
tehnologia informaţiei şi comunicării (certificat 
de absolvire), cunoştinţe operare PC, experi-
enţa necesară executării operaţiunilor specifice 
postului: cel puţin 15 ani vechime în domeniul 
de activitate feroviară. Condiţiile generale pe 
care trebuie să le îndeplinească candidaţii, sunt 
cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Termenul limită de 
depunere a dosarului de concurs este data de 
06.07.2015, ora-14.00. Locul de desfăşurare a 
concursului: la sediul Autorităţii Feroviare 
Române -AFER, Corp B, parter, camera 101, 
proba scrisă în data de 13.07.2015, ora-10.00, 
interviul în data de 17.07.2015, începând cu 
ora-10.00. Tematica şi bibliografia de concurs, 
aferenta fiecărei funcţii, precum şi alte infor-
maţii necesare pot fi studiate pe site-ul AFER 
(http://www.afer.ro/) secţiunea Informatii/ 
Anunturi/ cariera. Datele de contact ale 
persoanei  care asigură secretariatul : 
021.307.22.22 sau 021.307.79.40.

Concurs Pentru Ocuparea Funcţiei de Manager 
Spital –Persoană Fizică Consiliul De Adminis-
traţie Al Spitalului De Psihiatrie Şi Neurologie 
Braşov Organizează concurs în conformitate cu 
Ord. M.S. nr. 1082/2010, modificat cu Ord. M.S. 
1488/2014 şi Hotărârea nr. 198/27.05.2015 a 
Consiliuli Judeţean Braşov pentru ocuparea 
funcţiei de manager spital persoană fizică. 
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului 
de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, str. Prun-
dului nr. 7- 9 în perioada 19.06.2015- 29.07.2015 
şi va cuprinde următoarele etape; ETAPA I- 
Etapa de verificarea îndeplinirii de către candi-
daţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de 
concurs, etapa eliminatoare; ETAPA II– Etapa 
de susţinere a probelor de evaluare; a) Proba 
scrisă– Test– grila de verificare a cunoştinţelor, 
proba eliminatoare; b) Proba de susţinere a 
proiectului de management; c) Interviu de 
selecţie după caz. La concursul de selecţie se 
pot înscrie candidaţi, persoane fizice care înde-
plinesc cumulative următoarele criterii: a) sunt 
absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ 
superior medical, economico- financiar sau 
juridic; b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de 
perfecţionare în management sau management 
sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabi-
lite prin ordin al ministerului sănătăţii ori sunt 
absolvenţi ai unui master sau doctorat în mana-
gementul sanitar, economic ori administrative 
organizat într-o instituţie de învăţământ supe-
rior acreditată potrivit legii; c) au cel puţin 2 
ani vechime în posturi prevăzute cu studii 
universitare de lungă durată, conform legii; d) 
nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmă-
rire penală; e) sunt abţi din punct de vedere 
medical (fizic şi neuropsihici); f) nu au vârsta 
de pensionare,  conform legii. Dosarul de 
înscriere trebuie să cuprindă următoarele docu-
mente: a) cerere de înscriere; b) copia actului de 
identitate; c) copia legalizată a diplomei de 
licenţă sau echivalente; d) copia legalizată a 

cerificatului de absolvire a cursului de manage-
ment sau management sanitar ori copia legali-
zată a diplomei de master sau doctorat în 
management sanitar, economic sau adminis-
trativ organizat într-o instituţie de învăţământ 
universitar acreditată potrivit legii; e) curi-
culum vitae; f) copii legalizate ale diplomelor 
de studii şi alte acte ce atestă efectuarea unor 
specializări, competenţe/ atestate etc. în dome-
niul sanitar; g) adeverinţă care atestă vechimea 
în posturi cu studii univesitare de lungă durată 
sau copie de pe carnetul de muncă certificată 
de către conducerea unităţii. Aceasta din urma 
va fi certificată -în conformitate cu originalul- 
de către conducerea unităţii care o gestionează; 
h) cazierul judiciar; i) declaraţia pe propria 
răspundere că nu se află în curs de urmărire 
penală; j) adeverinţă medicală din care rezultă 
că este apt medical fizic şi neuropsihic; k) 
declaraţia pe proprie răspundere privind neco-
laborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; l) 
copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie 
etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz; 
m) proiectul de management realizat de 
candidat; n) chitanţă de plată a taxei de partici-
pare la concurs. Taxa de participare la concurs 
este în valoare de 800 lei şi va fi achitată la 
caseria unităţii. Bibliografia şi temele- cadru  
pentru proiectul de management sunt afişate la 
sediul Spitalului de Psihiatrie şi Neurolgie 
Braşov şi pe site-ul instituţiei www.spnbrasov.ro 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 
unităţii: tel.: 0268/511481 int. 129. 

CITAȚII
Chem în instanţă pe pârâtul Timoce Aurel, în 
dosarul cu nr. 14255/193/2014, cu termen la 
data de 29.07.2015, la Judecătoria Botoşani, 
având ca obiect Ordonanţa Prezidenţială, 
custodia şi mărirea pensiei alimentare.

Se citează numita Zavate Oana Laura, cu 
ultimul domiciliu în com. Orleşti, județul 
Vâlcea, la Judecătoria Drăgăşani, pentru 
divorţ, în dosar nr. 2007/223/2014, cu termen de 
judecată la 25.06.2015.

SC Grupul 5 Instalatii Constructii Montaj SRL, 
cu ultimul sediu cunoscut în Bucureşti, sector 
5, str. Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, reprezen-
tată prin lichidator judiciar Argeş Insolv SPRL 
- actuală Art Pro Insolv SPRL (reprezentată 
prin dl. Motrun Petre), este citată în calitate de 
parata pentru data de 29.07.2015 la Judecă-
toria Iaşi - Secţia Civilă (situată în Iaşi, str. A. 
Panu nr. 25), complet C25, ora 08:30, în dosar 
nr. 32449/245/2012, în contradictoriu cu recla-
manta Afânase Georgeta, obiectul pricinii fiind 
hotărâre care să ţină loc de act authentic.

Se citează SC Luxrom SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut în Craiova, str.Cîmpului, nr. 13, jud. 
Dol j ,  ident i f icată  la  ONRC sub nr. 
J16/1561/2004 şi C.U.I.:16711476, în calitate de 
pârâtă, în contradictoriu cu creditoarea SC 
Aleea Raicu SRL, în dosarul nr.34872/215/2014, 
având ca obiect cerere de valoare redusă, cu 
termen în data de 24.06.2015, complet ccom 1 
cc, ora 10.30, af lat pe rolul Judecătoriei 
Craiova (Craiova, Str. A.I. Cuza, nr.20, judeţul 
Dolj).

DIVERSE
Anunţ de transmitere fără plată a unui exem-
plar canin Inspectoratul De Jandarmi Judeţean 
Arad, cu sediul în localitatea Vladimirescu, Str. 
Jandarmeriei nr. 1-3, jud. Arad, transmite fără 
plată la alte instituţii publice sau unităţi de cult 
interesate următorul bun material: - EXEM-
PLAR CANIN ”PARELA”. Relaţii suplimen-
tare telefon: 0257 - 514950, interior 24541, Mr. 
Păun Cornelia. fax: 0357-814283.
      
Această informare este efectuată de Primăria 
comunei Bolintin Deal, loc. Bolintin Deal, 
judeţul Giurgiu, tel. 0246-273.074, ce intenţio-
nează să solicite de la ABA Argeş vedea aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucră-
rilor de “Execuţie foraje de alimentare cu apă 
F1 bis şi F2 bis, localizat în loc. Bolintin Deal, 
jud. Giurgiu” Această investiţie este nouă. 
Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obtina informaţii suplimentare cu 

privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantului de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului, Primăria Comunei 
Boltin Deal, loc. Bolintin Deal, Jud. Giurgiu, 
telefon 0246-273.074, după data de 19.06.2015.

Autoritatea de supraveghere financiara. 
Decizia nr. 1179/12.06.2015. Având în vedere 
următoarele: prevederile art. 2 alin (1) lit. a) şi 
d) art. 3, alin (1) lit. a), art. 6 alin (1) şi (3) şi art. 
14 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, aprobată cu modifi-
cări şi compeltări prin Legea nr. 113/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, Prevede-
rile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea 
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţi-
onează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valo-
rilor mobiliare necotate hotărârea AGEA 
IASITEX SA Iaşi privind “efectuarea de către 
societate a demersurile legale necesare, în 
vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor 
emise de societatate în cadrul Sistemului Alter-
nativ de Tranzacţionarea administrat de Bursa 
de Valori Bucureşti SA”, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 
1392/18.03.2015, prevederile art. 4 din Regula-
mentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare 
n e c o t a t e ,  P r e v e d e r i l e  D e c i z i e i  n r. 
436/13.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti 
S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor emise de IASITEX 
S.A. Iaşi în cadrul sistemului alternativ admi-
nistrat, solicitarea formulată de societatea 
IASITEX S.A. Iaşi de emitere a Deciziei ASF 
de admitere la tranzacţionare pe sistemul alter-
nativ de tranzacţionare administrat de Bursa 
de Valori Bucureşti S.A. prin adresa înregis-
trată la ASF cu RG nr. 46960/18.05.2015, în 
baza analizei direcţiei de specialitate şi a hotă-
rârii adoptate în şedinţa din data de 11.06.2015, 
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Finan-
ciară a decis emiterea următorului act indivi-
dual DECIZIE - Art.  1.  Se admit la 
tranzacţionare pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti S.A. acţiunile emsie de societatea 
IASITEX S.A. Iaşi (CUI 1957058). Art. 2. Soci-
etatea IASITEX S.A. Iaşi şi Bursa de Valori 
Bucureşti S.A. au obligaţia să întreprindă 
demersurile necesare în vederea punerii în 
aplicare a prevederilor prezentei Decizii, cu 
respectarea Legii nr. 151/2014 şi Regulamen-
tului ASF nr. 17/2014. Art. 3, Prezenta Decizie 
se comunică societăţii IASITEX S.A. Iaşi, 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe 
pagina de web a şi în Buletinul electronic al 
A.S.F. Preşedinte, Mişu Negriţoiu

ADUNĂRI GENERALE
Convocarea Adunării Generale Ordinare şi 
Extraordinare a Acţionarilor: Consiliul de 
Administraţie al S.C. NIMB Pipera S.A., cu 
sediul în Bucureşti, Sector 2, Şoseaua Vergului, 
nr. 8, Corpul 4C, România, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11438/1992, 
având cod unic de înregistrare RO 324643. În 
temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare Legii nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, Convoacă: Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 
20.07.2015, ora 10:00 la sediul societăţii situat 
în Bucureşti, Sector 2, Şoseaua Vergului, nr. 8, 
Corpul 4C, România, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la S.C. NIMB Pipera S.A. Bucu-
reşti, până la sfârşitul zilei de 17.07.2015, 
considerată dată de referinţă şi Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor în data 
de 20.07.2015, ora 12:00 la sediul societăţii în 
Bucureşti, Sector 2, Şoseaua Vegului, nr.8, 
Corpul 4C, România, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la S.C. NIMB Pipera S.A. Bucu-
reşti, până la sfârşitul zilei de 17.07.2015, 
considerată dată de referinţă. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Numirea în funcţia de 
cenzor al S.C. NIMB Pipera S.A. a unei 
persoane înscrise pentru această funcţie şi 
votată de către acţionarii prezenţi, având în 
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vedere demisia doamnei Mihalea Luminita din 
această funcţie. 2. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Directoratului pentru exerciţiul 
financiar aferent anului 2014 şi ratificarea 
întregii activităţi desfăşurate de aceştia. 3. 
Diverse. Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor va avea următoarea ordine de zi: 
1. Schimbarea obiectului principal de activitate. 
2. Introducerea de noi coduri C.A.E.N. 3. 
Schimbare destinaţie teren situat în str. Fabrica 
de Glucoză. 4. Înfiinţarea/ desfiinţarea unor 
puncte de lucru. 5. Numirea dnei Mihalea 
Luminita în funcţia de Director Economic. 6. 
Diverse. Acţionarii cu drept de vot au posibili-
tatea de a vota prin corespondenţă, înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
Acţionarii persoane fizice pot participa la 
şedinţă în nume propriu sau prin reprezentare, 
cu împuternicire dată unui alt acţionar sau 
unei alte persoane decât acţionar pe bază de 
procură specială. Acţionarii persoane juridice 
pot participa la şedinţă prin persoana căreia i 
s-a delegat competenţa de reprezentare sau 
printr-o persoană desemnată de aceştia în 
condiţiile documentului lor de constituire. În 
cazul în care la data menţionată mai sus nu se 
întrunesc condiţiile de validitate/ cvorumul de 
prezenţă prevăzute de Legea nr.31/1990 şi de 
Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se 
fixează cea de-a doua Adunare Generală a 
Acţionarilor pentru data de 27.07.2015, ora 
10:00, respectiv ora 12:00.

LICITAȚII

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări, confom Normelor 
procedurale interne de achiziţii, aprobate 
prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. În peri-
oada 12.06.- 18.06.2015 au fost postate pe 
site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invi-
taţiile /anunţurile de participare, însoţite de 
documentele care stau la baza întocmirii 
ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de 
internet (www.conpet.ro), la secţiunea Achi-
ziţii publice. 1. Servicii de verificare a docu-
mentaţia tehnico-economică pentru lucrarea 
de „înlocuire conducta ţiţei Ø 4 1/2+ 8 5/8 
Comăneşti- Vernesti în zonele subtraversare 
linie C.F. şi D.N. pe lungime de cca 238 m şi 
în zona pârâu Urmeniş - spate termocentrală 
pe o lungime de cca 450 m. 2. Servicii de 
verificare a documentaţia tehnico-economică 
pentru lucrarea de „înlocuire conducta ţiţei 
Ø 10 3/4 „ Vernesti - Tg. Ocna-Rafo Oneşti 
în zona gara godevil Tg. Ocna-Monument 
Zaharia, pe o lungime de cca 2 km şi în zona 
SPC Bogată-Baltă Dofteana pe o lungime de 
cca. 1 km. 3. Servicii de realizare website 
Conpet. 4. NEGOCIERE - Servicii de întoc-
mire a expertizei tehnice pentru punerea în 
siguranţă a traversării aeriene a râului 
Prahova cu conductele de Ø 12 3/4” şi Ø 14 
3/4” Cartojani-Ploieşti, satul Stejaru, 
comuna Brazi, jud. Prahova. 5. Servicii de 
Proiectare - Proiect tipizat pentru rezervoare 
noi, cu capacitate de 2500 m3 - Suprateran, 
cu dom geodezic şi membrană f lotantă. 
Director Departament Managementul  Achi-
ziţiilor şi Investiţiilor, Ing. Radu Albu. Şef 
Serviciu Achiziţii Jr. Agripina Tircavu. 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, 
cu sediul în mun. Alexandria, str. Ion Creangă, 
nr 71-73, jud. Teleorman, organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare pentru vânzarea 
unui câine de serviciu. Caietul de sarcini se 
poate obţine de la Serviciul Logistic al unităţii, 
începând cu data de 22.06.2015. Licitaţia I va 
avea loc la sediul I.P.J. Teleorman, în data de 
06.07.2015, orele 14,00. Licitaţia a II-a va avea 
loc la sediul I.P.J. Teleorman, în data de 
22.07.2018. ora 14,00. Licitaţia a III-a va avea 
loc la sediul I.P.J. Teleorman, în data de 
28.07.2015, orele 14,00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la: Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Teleorman - Serviciul Logistic, muni-
cipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71-73, 
tel. 0247/407.237, fax 0247/310.027, e-mail:lo-
gistica@tr.politiaromana.ro.

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 
Comunei Hilişeu Horia, Principală, Hilişeu 
Horia, judeţul Botoşani, telefon 0231.621.052, 
fax   0231.621.152, email primariahiliseu@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Concesionarea unui spaţiu cu o supra-
faţă utilă de 63 m.p. din cadrul Dispensarului 
uman, din satul Hilişeu Horia, comuna Hilişeu 
Horia, jud. Botoşani, în vederea înfiinţării unei 
farmacii. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: Criteriul de atribuire: nivelul cel 
mai mare al redevenţei. Documentele solicitate: 
fişă informaţii generale, declaraţie privind 
calitatea de participant, dovada achitării docu-
mentaţiei de atribuire şi a taxei de participare, 
CUI, Certificat constatator, Certificat de ates-
tare fiscală, buget local şi bugetul de stat, decla-
raţie că nu se află în reorganizare sau faliment, 
Formular ofertă financiară. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: Sediul Primăriei comunei 
Hilişeu Horia. 3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Registratură. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 54/ 2006: Documentaţia se obţine 
după achitarea unei taxe de 50 lei. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
02.07.2015, până la ora 10.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: Oferta se va depune în plic 
închis, sigilat şi ştampilat, un exemplar original 
şi un exemplar în copie. 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 09.07.2015, până la ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Sat Hilişeu Horia, comuna Hilişeu Horia, 
judeţul Botoşani. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar 
original şi unul în copie. 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 09.07.2015, ora 12.00 la Primăria 
Comunei Hilişeu Horia, judeţul Botoşani. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/ sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Botoşani, str. Maxim Gorki, nr. 8, 0231.511.739; 
0231.531.832. 7. Data  transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 17.06.2015.

Partium Insolvency IPURL numit lichidator în 
dosarul nr. 11815/111/2012 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, privind pe debitoarea S.C E.M.C. 
S.R.L., J05/488/2006, CUI: 18457480 scoate la 
vânzare prin licitație publică aparat de 
producţie gheaţă carbonică la preț de pornire 
5.700,00 RON + TVA. Persoanele interesate 
trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini 
privind bunurile scoase la licitație, contra sumei 
de 50 RON +TVA, ce cuprinde regulamentul de 
vânzare. Licitantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de participare la lici-

tație cu cel puțin 24 ore înainte de termenul 
licitației stabilit prin anunțul public. Licitația 
va avea loc în data de 24.06.2015 ora 11:00 la 
adresa din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. 
În caz de nereuşită licitația se va relua în data 
de 01.07.2015, 08.07.2015, 15.07.2015, respectiv 
22.07.2015 la aceeaşi oră şi adresă. Informații 
suplimentare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662.

Anunț de participare la licitație pentru închiri-
erea unor suprafeţe de teren din albiile minore. 
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  
judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii: închiriere teren  pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanția de participare la licitatie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul 
constatator emis de ORC, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate constatatoare 
privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de 
plata a impozitelor si taxelor către stat inclusiv 
cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier 
fiscal emis MF; cazier judiciar al administrato-
rului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, 
vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii 
generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani; declarație că nu se află in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi 
forma garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită  
prin ordin de plată sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt. 5. Descrierea succintă a bunului ce 
urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de 
teren în albia minoră  a pârâului Sâmnicel din  
Jud. Vâlcea, pentru înlăturarea materialului 
aluvionar: Judeţul Vâlcea. Lotul 1 – 2.513 mp 
teren în albia minoră a pârâului Sâmnicel, 
situat în Loc. Budeşti, Jud.Vâlcea. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 
13.07.2015  până la ora 1000 la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. Data şi locul 
deschiderii acestora: 13.07.2015 începand cu 
ora 1030 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caietului de 
sarcini: de la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt,  Biroul Achiziții, contravaloarea aces-
tuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care 
ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii ofer-
telor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi 
de 90 de zile calendaristice de la data licitației 
deschise  organizată pentru atribuirea contrac-
tului de închiriere.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Comuna Vorona, localitatea Vorona, judeţul 

Botoşani,  CIF 3672049, telefon /  fax 
0231588604, e-mail: primaria_vorona@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului în suprafaţă de 54,55 mp, în vederea 
amenajarii unui cabinet medical-medicina de 
familie,în comuna Vorona,judetul Botosani,si-
tuat la parterul cladirii Primariei comunei 
Vorona, judetul Botosani,in PC 45. Imobilul se 
concesionează pe durata existentei constructiei 
cu mentinerea obiectului de activitate, dar nu 
mai mult de 15 ani. Redeventa în cuantum de 1 
euro/luna/ mp, respectiv 54,55 euro / luna/ 
54,55 mp. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Persoanele interesate pot intra în 
posesia documentaţiei de atribuire direct la 
sediul Primăriei comunei Vorona,judetul Boto-
sani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul de 
achizitii publice. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar, este de 500 lei pe suport de hârtie şi 
magnetic. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 100,00 lei si va fi plătită CASH cu 
chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.07.2015, ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon/fax 0231588604, mobil 
0741/396745.4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 10.07.2015, 
orele 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele vor fi depuse la Registratura 
Primăriei comunei Vorona, loc. Vorona, jud. 
Botoşani, cod poştal 717475. Ofertele (original 
+ copie) vor fi introduse într-un plic exterior. 
Plicul exterior va purta menţiunea, numele, 
adresa şi nr. de telefon al ofertantului. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original 
+ 1 exemplar copie). 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 10.07.2015, ora 1100, Primăria 
comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Solutionarea litigiilor apărute pe 
parcursul procedurii de concesionare se face 
potrivit legislatiei în vigoare. Acţiunile în 
justiţie se introduc la secţia de Contencios 
administrativ al Tribunalului Botosani, str. 
Maxim Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 18.06.2015.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 120098. Nr. 29445/17.05.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară Mercedes 
Benz, an fabricație 2002 - Prețul de 
pornire al licitației este de 18248 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 07.07.2015, ora 10.00. 
Anuntul nr. 29445/17.06.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoana 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
19.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250035. Nr. 29446/17.05.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară Mercedes 
Benz, an fabricație 2004 - Prețul de 
pornire al licitației este de 20029 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 07.07.2015, ora 14.00. 
Anunțul nr. 29446/17.06.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numărul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
19.06.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
imobilului - teren în suprafață de 90 
mp, situat în orașul Bușteni, B-dul. 
Libertăț i i  nr. 98, jud. Prahova, 
aparținând debitorului Popescu Mircea 
Ion. Licitația se va desfășura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 
Ureche, nr. 3, jud. Prahova în ziua de 
30.06.2015, ora 11.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 49.750 lei 
( e x c l u s i v  T V A ) .  A n u n ț u l  n r. 
23639/18.06.2015 poate fi consultat la  
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site- ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de 
contact Cofaru Ernestina.
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privind concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: 
Comuna Vorona, localitatea Vorona, judeţul 
Botoşani,  CIF 3672049, telefon /  fax 
0231588643, e-mail: primaria_vorona@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 
imobilului în suprafaţă de 45,25 mp, în vederea 
amenajarii unui cabinet medical-medicina de 
familie,în comuna Vorona,judetul Botosani,si-
tuat la parterul cladirii Primariei comunei 
Vorona,judetul Botosani,in PC 45. Imobilul se 
concesionează pe durata existentei constructiei 
cu mentinerea obiectului de activitate, dar nu 
mai mult de 15 ani. Redeventa în cuantum de 1 
euro/luna/ mp, respectiv 45,25 euro / luna/ 
45,25 mp. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Persoanele interesate pot intra în 
posesia documentaţiei de atribuire direct la 
sediul Primăriei comunei Vorona,judetul Boto-
sani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul de 
achizitii publice. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul unui 
exemplar, este de 500 lei pe suport de hârtie şi 
magnetic. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 100,00 lei si va fi plătită CASH cu 
chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.07.2015, ora 15.00. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon/fax 0231588604, mobil 
0741/396745. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 13.07.2015, 
orele 1000. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele vor fi depuse la Registratura 
Primăriei comunei Vorona,loc. Vorona, jud. 
Botoşani, cod poştal 717475. Ofertele (original 
+ copie) vor fi introduse într-un plic exterior. 
Plicul exterior va purta menţiunea, numele, 
adresa şi nr. de telefon al ofertantului. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original 
+ 1 exemplar copie). 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 13.07.2015, ora 1100, Primăria 
comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Solutionarea litigiilor apărute pe 
parcursul procedurii de concesionare se face 
potrivit legislatiei în vigoare. Acţiunile în 
justiţie se introduc la secţia de Contencios 
administrativ al Tribunalului Botosani, str. 
Maxim Gorki nr. 8, Botosani. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 18.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția Gene-
rală Regională a Finanțelor Publice Iaşi. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava. Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. 
înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare 
silită nr. 17791716 / 2015. Nr. 157059 din 
16.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna iulie ziua 03. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 03, luna iulie, 
orele 10.00, anul 2015, în localitatea Suceava, 
str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin lici-
taţie următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului S.C. Transport Public Local S.A., cu 
domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Traian 
Vuia, nr. 5 A, jud. Suceava, cod de identificare 
fiscală RO 17791716: Nr. crt., Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară:, Preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv 
TVA – lei -, Cotă TVA, Drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile: 1, Autovehicul 
special marca Nissan SDFTL Oil & Steel Scor-
pion, an fabricație 2005, culoare alb, serie şasiu 
VWASDFTL053816674, nr. înmatriculare 
SV07YMC, 54.804 lei, 24%, liber de sarcini; 2, 
Autoturism Dacia SD LSDJK  model AA 

berlină, an fabricație 2007, culoare albastru, 
serie şasiu UU1LSDJKF37459678, nr. înmatri-
culare SV10BDY, 9.937 lei, 24%, liber de 
sarcini; 3, Autoturism Dacia SD LSDJJ model 
AA berlină, an fabricație 2006, culoare gri, serie 
şasiu UU1LSDJJH35796023, nr. înmatriculare 
SV09POX, 9.668 lei, 24%, liber de sarcini. 
Total: 74.409 lei. Bunurile mobile mai sus 
menţionate sunt grevate de următoarele: 
Creditor: DGRFP Iaşi - AJFP Suceava. Sarcini: 
Proces - verbal de sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 156008 din  20.05.2015. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de 
vânzare prin licitaţie, respectiv, până în ultima 
zi lucrătoare precedentă termenului de vânzare 
orele 10.00 la sediul AJFP Suceava – str. Vasile 
Bumbac, nr. 1, etaj 1, documentaţia prevăzută 
de art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu toate 
modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: oferte de cumpărare, dovada plăţii 
taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul registrul comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obli-
gaţii fiscale restante faţă de aceştia (respectiv 
obligaţii faţă de bugetul general consolidat al 
statului şi faţă de bugetele locale), urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie 
la instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 
172 – 173 din O.G. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0230/521.358, int. 417.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția Gene-
rală Regională a Finanțelor Publice Iaşi. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. 
Nr. 18069 din 16.06.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna iulie ziua 02. În temeiul art. 162 alin. (2) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 02, luna iulie, orele 
11.00, anul 2015, în localitatea Fălticeni, str. 
Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal 
Fălticeni, se vor vinde prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile proprietate a următorilor debi-
tori: 1. Apostol Dragos Nicolae, cu domiciliul în 
mun. Fălticeni, str. Eugen Lovinescu, nr. 9, jud. 
Suceava şi Iordache Raluca Andrea, cu domici-
liul în mun. Fălticeni, str. Dumbrava Minunată, 
nr. 14, jud. Suceava: Nr. crt., Denumire bun 
imobil, Suprafață (mp), Adresă, Preţ de 
evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA) 
– lei -: 1. Apartament cu 3 camere, 76,84 mp, 
Mun. Fălticeni, str. Sucevei, bl. 92, sc. B, ap. 1, 
jud. Suceava, 96681 lei; 2. 3 loturi teren, cate-
goria fâneață - construibil, 500 mp, 1000 mp, 
1000 mp, Com. Mălini la locul numit Iesle, jud. 
Suceava, 18892 lei, 37784 lei, 37784 lei; 3. 12 
loturi teren, din care: 11 loturi teren curți – 
construcții, 634 mp, 620 mp, 622 mp, 620 mp, 
1065 mp, 398 mp, 620 mp, 541 mp, 665 mp, 628 
mp, 471 mp, Mun. Fălticeni, str. Ion Creangă, 
nr. 93, jud. Suceava, 36637 lei, 35828 lei, 35943 
lei, 35828 lei, 61543 lei, 22999 lei, 35828 lei, 
31263 lei, 38428 lei, 36290 lei, 27218 lei; 1 lot 
teren drum, 1584 mp, 91534 lei. Bunurile 
imobile de mai sus sunt grevate de următoarele: 
Creditori: D.G.R.F.P. Iaşi. Sarcini: Serviciul 
Fiscal Municipal Fălticeni, Volkbank Romania 
SA, BCR Fălticeni, SC Suport Colect SRL. 2. 
SC Pety Arnos SRL Fălticeni cu domiciliul 
fiscal în localitatea Fălticeni, str. Ţărăncuţei nr. 
19, Jud. Suceava, CUI 18458850: Descriere 
bunuri imobile, Preţ de evaluare/ de pornire a 

licitaţiei - lei (exclusiv TVA): Clădire (Spaţiu 
industrial P + E) în suprafaţă desfăşurată de 
cca. 554 mp (CF. nr. 32222/ Fălticeni); supr. 
utilă 254 mp, 258830 lei; Teren curţi - 
construcţii în suprafaţă de 277 mp (Nr. cadas-
tral parcela 591/44), 8004 lei. Total: 266834 lei. 
Bunurile imobile de mai sus sunt grevate de 
următoarele: Creditori; Sarcini: D.G.R.F.P. Iaşi; 
Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni, CEC 
Suceava. Regimul şi cotele de taxă pe valoare 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi 
să prezinte, până la termenul de vânzare prin 
licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare 
precedentă termenului de vânzare, orele 13.00 
la sediul Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – 
str. Republicii, nr. 28, documentaţia prevăzută 
de art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată cu modifica-
rile şi completările ulterioare, respectiv: oferte 
de cumpărare, dovada plăţii taxei de partici-
pare, reprezentând 10% din preţul de pornire a 
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juri-
dice de naţionalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de 
oficiul registrul comerţului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus 
în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii 
fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
OG 92/2003, privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimen-

tare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0230/541054, int. 17.

PIERDERI
Dumitru Ninel pierdut certificat conducător 
auto agabaritice CPCA - 279913 emis de ARR. 
Îl declar nul.

Pierdut carte de identitate, permis, atestat 
persoane, cartelă tahografică, pe numele Mari-
cescu Gabriel Ioan. Le declar nule.

Pierdut legitimaţie student şi carnet student 
emise de Universitatea din Bucureşti pe numele 
Stancu Mădălina Floriana. Le declar nule.

Subsemnatul Kocsis Ionuț-conducător auto,domi-
ciliat în C-lung, Argeş, declar pierdute/furate 
următoarele documente: -certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto; -certificat 
ADR de formare a conducătorilor auto care 
transportă mărfuri periculoase cu nr.013412; 
-certificat de pregătire profesională pentru condu-
cători auto care efectuează transport rutier cu 
vehicule având masa şi sau dimensiuni de gabarit 
depăşit cu nr.0285157. Se declară nule.

Declar pierdute foaie de parcurs seria CIGI nr. 
5915607 şi bilete de transport persoane seria 
8757941 până la 8757950, seriile 8752451- 
8752500, 8754751- 8754800, 8742202- 8742250, 
toate eliberate de S.C. CI International, C.U.I. 
14860544 pe numele Rusan Costeluş.

Raportaru Liviu Oprica P.F.A., cu sediul Bucu-
reşti, Sector 3, str. Sold. Petre M. Tina nr.46, 
F40/4921/2009, C.U.I. 26072906, declar pierdut 
certificat constatator eliberat la 8.10.2009, în 
baza declarației nr. 479689/06.10.2009.

S.C. Elite GEFKO S.R.L., sector 5 Bucureşti, 
CU.I. 33239250 declar pierderea chitanțelor 
seria EG de la 01 până la 50, declarăm nule 
chitanțele de la 18 la 50.

Declar nule ştampilele rotunde ale S.C. Elite 
GEFKO S.R.L. din sector 5 Bucureşti, C.U.I. 
RO 33239250.

Pierdut act de proprietate loc de veci nr. 1752, 
pe numele Stroescu Teodora, Cimitirul Cărămi-
darii de Jos. Declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova Nr. VB_100819/17.06.2015. În conformitate cu 
prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de 
02.07.2015, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație 
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului: 1. Teren în suprafață de 2116 mp, reprezentând cota 
indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurată de 8464 m.p., situat în 
extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova, Tarla nr. 53, Parcela nr. 
679, 681, 680/1, 678, 678/1 - categoria de folosință arabil și Parcela nr. 684/1 - 
categoria de folosință drum de exploatare, intabulat - preț pornire – 2.430 lei (nu se 
include T.V.A.). Pasul de licitație este de 200 de lei. 2. Teren în suprafață de 12.756 
m.p.,reprezentând cota indiviză de 1/4 din teren în suprafață totală măsurată de 
51.023 m.p. situat în extravilanul com. Gherghița, sat Gherghița, județul Prahova 
Tarla nr. 53, Parcela nr. 688/6 și nr. 675 - categoria de folosință arabil și Parcela nr. 
674/1 - categoria de folosință livadă, intabulat - preț pornire – 15.000 lei. (nu se 
include T.V.A.). Pasul de licitație este de 1000 de lei. 3. Teren arabil în suprafață de 
10.050 mp, situat în extravilanul comunei Cocorăștii Colț, tarlaua 89, parcela 
636/34, județul Prahova - preț pornire – 20.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație 
este de 1.000 de lei. 4.Cota indiviză de 1/4 din imobilul situat in comuna Boldești- 
Gradiștea, Tarla 24, Parcela cc 659 și Parcela A660, județul Prahova compus din 
Conac în stadiul de ruină cu S.C. de 198,3 m.p., locuință P+1 cu S.C. de 23,52 m.p. și 
terenul aferent în suprafață măsurată de 9578 m.p (din acte 10875 m.p.), intabulat. 
- preț pornire – 26.000 lei (inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1.500 de lei. 
Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 731/2007 republicată, privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată a statului cei interesați vor achita o garanție de 
par t i c ipare  de 10% d in  pre țul  de  po rn i re  a  l i c i ta ț i e i  în  contu l 
RO98TREZ5215005XXX000089 deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de 
înregistrare 2844936 și vor depune documentele de participare la licitație prevăzute 
la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată pâna pe data de 30.06.2015, ora 
16.00. Pentru relații suplimentare vă rugam să ne contactați la telefon 
0244.407710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel 
Vlaicu, nr. 22, camera 502 B, Compartiment Valorificare Bunuri.


