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OFERTE SERVICIU
Alpinist utilitar, firmă specializată angajează 
alpinişti utilitari,  atestat profesional. 
0788.397.223.

Firmă de construcţii angajează buldoexcava-
torist cu experienţă şi instalatori apă-canal. 
Tel.: 0733.973.007.

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul 
în Bucureşti, strada Apolodor nr.17, sector 5, 
organizează în data de 22 iunie 2015 orele 
10:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea 
a două funcţii publice de execuţie vacanţe de 
inspector clasa I gradul profesional debutant 
din cadrul Direcţiei generale de integritate. 
Depunerea dosarelor de participare la 
concurs se va face în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ. Condiţiile 
de participare şi desfăşurare a concursului, 
bibliografia, precum şi alte informaţii nece-
sare desfăşurării concursului sunt afişate la 
sediul agenţiei şi publicate pe pagina de 
internet a ministerului - portalul ANAF. 
Relaţii suplimentare la Direcţia Generală de 
organizare şi resurse umane, telefon 319.97.59 
/int. 2047, 2026, 2492.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul 
în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, 
organizează la sediul Direcţiei generale de 
tehnologia informaţiei, situat în str. col.
Poenaru Bordea nr.3-5, Sector 4, Bucureşti, în 
data de 22 iunie 2015 orele 10:00  proba supli-
mentară (proba practică) şi în data de 23 
iunie 2015 orele 10:00 (proba scrisă), concurs 
pentru ocuparea unor funcţii publice de 
execuţie vacante din cadrul Direcţiei generale 
de tehnologia informaţiei ,  după cum 
urmează: - 7 posturi, funcţii publice de 
execuţie vacante de consilier clasa I, grad 
profesional superior; - 7 posturi, funcţii 
publice de execuţie vacante de expert clasa I, 
grad profesional principal; - 1 post, funcţie 
publică de execuţie vacantă de expert clasa I, 

grad profesional asistent; - 3 posturi, funcţii 
publice de execuţie vacante de consilier clasa 
I, grad profesional debutant; - 4 posturi, 
funcţii publice de execuţie vacante de expert 
clasa I, grad profesional debutant; - 2 posturi, 
funcţii publice de execuţie vacante de referent 
clasa III, grad profesional superior; - 1 post, 
funcţie publică de execuţie vacantă de 
referent clasa III, grad profesional asistent. 
Depunerea dosarelor de participare la 
concurs se va face în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ. Condiţiile 
de participare şi desfăşurare a concursului, 
bibliografia, precum şi alte informaţii nece-
sare desfăşurării concursului sunt afişate la 
sediul instituţiei şi pe site-ul www.anaf.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia 
generală de organizare şi resurse umane, 
telefon 021 319 97 59 /int.2047.”

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea unor 
funcții publice de execuție vacante după cum 
urmează: Un post de consilier, clasa I, gradul 
principal la Serviciul de Monitorizare și 
Management de Caz pentru Copii în Asis-
tență Maternală și Asistenți Maternali Profe-
sioniști; Un post de consilier, clasa I, gradul 
superior la Compartimentul de Achiziții 
Publice și Contractarea Serviciilor Sociale, 
Tehnic-Investiții; Un post de referent, clasa 
III, gradul superior la Biroul pentru Protecția 
Sănătății și Securității în Muncă, Apărare 
Civilă și PSI. Concursul se organizează la 
sediul Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui, în data de 22 
iunie 2015, ora 10:00 - proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul  
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 
611/2008. Condițiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul 
Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui. Relații supli-
mentare se pot obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului  Vaslui  și  la nr.  de telefon: 
0235/315138.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul Legii 188/1999 (r2) cu modificările şi 
completările ulterioare şi a H.G. 611/2008 
modificată şi completată de H.G. 1.173/2008, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie, după cum 
urmează: 1. Consilier, clasa I, grad profe-
sional debutant– Serviciul Investiţii, Achiziţii 
publice şi Protecţia Mediului– Compartiment 
Protecţia Mediului; -Studii universitare absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalenta; -Vechime în specialitatea 

studiilor: nu necesită. 2. Consilier, clasa I, 
grad profesional debutant– Serviciul Admin-
istraţie Publică Locală, Juridic şi Resurse 
Umane– Compartiment Juridic. -Studii 
universitare absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalenta; -Studii în 
specialitatea exercitării funcţiei de consilier 
juridic; -Vechime în specialitatea studiilor: nu 
necesită. 3. Referent, clasa III, grad profe-
sional debutant– Serviciul Public de Asistenţă 
Socială– Compartiment Autoritate Tutelară: 
-Studii medii- liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat; -Vechime în specialitatea 
studiilor: nu necesită. 4. Consilier, clasa I, 
grad profesional principal– Biroul Registrul 
Agricol, Cadastru, Agricultură şi Spaţiul 
Locativ– Compartiment cadastru, agricul-
tură: -Studii universitare absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 5 ani. Data limită depunere 
dosare: 11.06.2015, orele 16:00, la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru. Proba scrisă: 
22.06.2015, orele 12:00 şi se desfăşoară la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul 
Ilfov. Bibliografia şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraş Bragadiru 
sau la telefon 021/4480795, interior 113.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, af lată în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează 
în data de 09.06.2015, ora 10:00, proba scrisă 
a concursului pentru ocuparea a 2 posturi 
temporar vacante de execuție cu contract 
individual de muncă pe perioadă determi-
nată, astfel: -1 post de Consilier juridic debu-
tant –C.R.F.I.R. 5 Vest –CJC -Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă/ studii universitare de licență: științe 
juridice; -1 post de Consilier gr. IA –O.J.F.I.R. 
Iași –S.L.I.N.A. –C.E. -Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: științe inginerești/ 
sociale (economice, juridice, administrative, 
politice, psihologie)/ matematică și științe ale 
naturii/ medicină veterinară; Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
28.05.2015, ora 16:30, la sediul AFIR, str. 
Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Proba 
scrisă a concursului se va desfășura în data de 
09.06.2015, ora 10:00, la sediul AFIR, str. 
Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Inter-
viul va avea loc în data de 15.06.2015, ora 
10:00, la sediul AFIR, din str. Știrbei Vodă, nr. 
43, sector 1, București. Date de contact 
secretar comisie concurs -Direcția pentru 
Gestiunea Performanțelor Profesionale și 
Recrutare -Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale: tel. 031.860.25.48 -Lorena 
Lăpădătescu.

CITAȚII
Se citează pârâtă Orza Rodovica, cu domi-
ciliul necunoscut, la Judecătoria Năsăud în 
dosar nr. 755/265/2014, pentru termenul din 
11.06.2015. Reclamant Ilisuan Marius.

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numita Căldăraru Elvira, domiciliată 
în comuna Bujoreni, sat Gura Văii, județul 
Vâlcea în calitate de intimată în dosarul civil 
nr. 1425/90/2015, cu termen de judecată în 
data de 29.05.2015, având ca obiect instituire 
măsură de plasament, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

Se citează Dinu Georgeta Cristina, cu domi-
ciliu în Ploieşti, str. Călăraşi nr.4, bl.156A, 
et.2, ap.8, judeţul Prahova, în calitate de 
pârâtă în proces cu Dinu Constantin, în cali-
tate de reclamant, la Judecătoria Ploieşti, în 
dosarul nr.24946/281/2014, la data de 
05.06.2015.

Se citează Stoica Ionel pentru 16.06.2015 
orele 8,30 ca pârât în dosarul nr. 212/329/2015 
pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.

Se citează Dumitrache Olimpia şi Puia Maria 
cu domiciliul în comuna Ceptura, jud. 
Prahova, personal la interogatoriu la 
J u d e c ă t o r i a  P l o i e ş t i  î n  d o s a r u l 
nr.9831/281/2013 în calitate de pârâte la 
termenul din 25.06.2015.

Se citează paratul Dumitru Claudiu Doru la 
Judecătoria Moineşti in data 5.06.2015 ora 
08:00 dosar 3997/260/2014 obiect suplinire 
consimțământ şi stabilire domiciliu minor.   

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numita Stoian Mihaela, domiciliată în 
orașul Bălcești, sat Benești, Aleea Mihai 
Viteazul II, nr. 7, județul Vâlcea în calitate de 
intimată în dosarul civil nr. 1557/90/2015, cu 
termen de judecată în data de 29.05.2015, 
având ca obiect înlocuire măsură de plasa-
ment, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Lozneanu Maria cu domiciliul în sat Stracova, 
com. Şendriceni, jud. Botoşani, în calitate de 
reclamant în dosar nr. 995/222/2015 având ca 
obiect “rezoluţiune contract de întreţinere” 
citează în data de 10 iunie  2015,  la 
Judecătoria Dorohoi -Sala Mare, ora 8.30, pe 
Lozneanu Ioan Liviu în calitate de pârât, cu 
reşedinţa în Franţa.

P â r â t a  S a i n e s c u  L e o n o r a  C N P : 
2600316381455, domiciliată în municipiul 
Drăgășani, strada Dr. Statescu nr.29, județul 
Vâlcea este  chemată,  la  Judecător ia 
Drăgășani, în dosarul nr. 2419/223/2014, în 
ziua de 21.05.2015, în contradictoriu cu recla-

ANUNŢURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță: valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Badea Constantin - Curtea de Argeș, 
după cum urmează: Denumire: Clădire în suprafață de 1550 mp, situată în 
localitatea Curtea de Argeș, str. Victoriei, nr. 209. Valoare [Ron, fără TVA]: 594.800 
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata 
să fie efectuată astfel încat în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată 
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria 
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 09/06/2015. Licitația va avea loc în data de 10/06/2015, ora 11:00:00, la 
Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invitam pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță: valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Profiran Nicolae – Corbeni, după cum 
urmează: Denumire: Teren în suprafață de 2500 mp, situat în localitatea Corbeni, 
județul Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 15.500 lei. Prețurile menționate reprezintă 
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încat în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu 
au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/06/2015. Licitația va avea 
loc în data de 09/06/2015, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invitam pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot 
afla de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești. Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul 
Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Erată la 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile/ Licitația I-a din anul 2015 luna 
0 6  z i u a  0 1 .  L a  A n u n ț u l  n r. 
14683/11.05.2015 apărut în data de 
18.05.2015, referitor la vânzarea 
bunurilor mobile aparținând SC Anibob 
Construct SRL, CUI 21436089, în loc de 
''Anul 2015 luna 06 ziua 01 ora 11.00” se 
va citi ”Anul 2015 luna 06 ziua 05 ora 
11.00”.
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m a n t u l   C a l a n c e a  M a r i a n ,  C N P : 
1720303381452 domiciliat în municipiul 
Drăgășani, Aleea Trandafirilor, nr.6, bloc C1, 
scara A, et. 3,ap. 15, județul Vâlcea.

Numitul Nicolau Vasile, fiul lui Ştefan şi 
Pachiţa, cu ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Petrila, str. 8 Martie, sc. 1, bl. 27, et. 4, ap. 51, 
jud. Hunedoara, este chemat în judecată în 
data de 08 iunie 2015, ora 8.30, la Judecătoria 
Iaşi, în strada Anastasie Panu nr. 25, et. 1, 
CO3, în calitate de pârât, în proces cu Nicolau 
Vasile, reclamant, Căuş Valeria, Bârzu Elena, 
Nicolau Vasile şi Păstrăvanu Maria în calitate 
de pârâţi, în dosar nr. 16953/245/2014, având 
ca obiect partaj succesoral, ieşire din indivi-
ziune.

Numitul Nicolau Mihai, fiul lui Ştefan şi 
Pachiţa, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Tomeşti, comuna Tomeşti, jud. Iaşi, este 
chemat în judecată în data de 08 iunie 2015, 
ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, în strada Anas-
tasie Panu nr. 25, et. 1, CO3, în calitate de 
pârât, în proces cu Nicolau Vasile, reclamant, 
Căuş Valeria, Bârzu Elena, Nicolau Vasile şi 
Păstrăvanu Maria în calitate de pârâţi, în 
dosar nr. 16953/245/2014, având ca obiect 
partaj succesoral, ieşire din indiviziune.

Pleşoianu Ana Maria Angela Lucia cu ultimul 
domiciliu în Germania, Stuttgart 1 Stadtteil 
Botnang Paul-Lincke, este chemată la 
Judecătoria Slatina din Mun.Slatina, strada 
Lipscani, nr.49, judeţul Olt, Sala 3, în ziua de 
08.06.2015, ora 09.00, complet CC2, în calitate 
de Pârât, în proces cu S.C. Ind Star Manage-
ment  S .A.  reprezentată  de  Badircea 
Constantin în calitate de Reclamant, în 
Dosarul nr.11292/311/2011 pentru fond-fond 
funciar.

Petrarian Von Grigorcea Sonia-Maria-Ana, cu 
ultimul domiciliu în Germania, Stuttgart  

Sautterweg 5/110 5 ,  este  chemată la 
Judecătoria Slatina din Mun.Slatina, strada 
Lipscani, nr.49, judeţul Olt, Sala 3, în ziua de 
08.06.2015, ora 09.00, complet CC2, în calitate 
de Pârât, în proces cu S.C. Ind Star Manage-
ment  S .A.  reprezentată  de  Badircea 
Constantin în calitate de Reclamant, în 
Dosarul nr.11292/311/2011 pentru fond-fond 
funciar.

Judecător ia  Sânnico lau  Mare ,  dosar 
701/295/2015. Pârâta Muller Magdalena, 
având ultimul domiciliu cunoscut în Sânni-
colau Mare, Str. Brâncoveanu, nr. 36, Jud. 
Timiş, în prezent cu domiciliul necunoscut, 
este chemată la această instanţă, pentru data 
de 17.06.2015, ora 9.00, complet C3, în proces 
cu reclamanţii Ciui Vasile şi Ciui Matilda, 
pentru prestaţie tabulară. Preşedinte, Csaba 
Bela Nasz, grefier Nuţaş Liliana.

DIVERSE
Spalieri pentru vie şi gard noi şi din defrişări 
(vechi). Asigur transport. 0784.829.779.

Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian 
Marian cu sediul în Ploieşti, Str. Văleni, nr. 65, 
jud. Prahova, notifică deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a SC BASE NET SRL, 
dosar nr. 59/105/2015, Tribunalul Prahova. 
Termen depunere creanţe: 30.06.2015, Termen 
tabel preliminar: 20.07.2015, Termen tabel 
definitiv: 14.08.2015, Adunarea creditorilor: 
25.07.2015.

Către Calore (fosta Radu) Claudia Laura cu 
domiciliul în Italia din 11.02.2002, ultimul 
domiciliu cunoscut în România, Aleea Scurta 
nr. 2, sc. B, ap. 3, judeţul Timiş, subscrisul 
Birou Executor Judecătoresc Bogdan Alin 
Alexandru, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 
33, jud. Timiş, având în vedere sumele rezul-
tate din executarea silită, în baza art. 569 CPC 

va convocăm să participate la data de 
29.05.2015 orele 11:00 la sediul biroului în 
Deta, Str. Victoriei nr. 33, judeţul Timiş la 
distribuirea sumelor rezultate din executarea 
silită. Executor judecătoresc Bogdan Alin 
Alexandru.

În temeiul art. 61 alin. (1) din Legea 85/2006 
comunicăm deschiderea procedurii simplifi-
cate de faliment a debitorului SC Panti Com 
2003 SRL, CIF: 15601556, J40/9775/2003, 
dosar nr. 13161/3/2014 -Tribunalul Bucuresti. 
Te r m e n u l  l i m i t ă  p e n t r u  d e p u n e r e a 
declaraţiilor de creanţă la 15.06.2015; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 26.06.2015; Termen 
pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 10.07.2015. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

Anunţ public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu. Herodot 
grup SRL, cu sediul în Municipiul Sighetu 
Marmaţiei, str. Pescarilor nr. 10, judeţul 
Maramureş,  anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului  de mediu,  pentru proiectul 
“Imobil de locuinţe Colective S+P+6E 
retras, împrejmuire şi branşamente la util-
ităţi”, propus a fi amplsat în Municipiul 
Baia Mare, Str. Mărăşeşti, nr. 25C, judeţul 
Maramureş. Informaţiile privind proiectul 
propus pot di consultate la sediul APM 
Maramureş, din localitatea Baia Mare, Str. 
Iza nr. 1A, în zilele de luni-joi între orele 
8-16:30 şi vineri între orele 8-14 şi la sediul 
beneficiarului. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureş.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice – 
Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Vaslui. Nr. 13568/ 18.05.2015. Anunţ. 
Având în vedere prevederile art. 13, alin. nr. 2 
şi art. nr. 16 din Ordinul Ministerului 
Finanţelor Publice nr. 1009/ 2007 privind 
procedurile de selecţie a practicienilor în insol-
venţă agreaţi de Agenţia Naţională de Admin-
istrare Fiscală, alăturat vă transmitem: 
Invitaţie participare. Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Vaslui, invită practicienii 
în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în 
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală penru Zona XII să 
depună, până cel târziu la data de 28.05.2015, 
ora 12.00 oferte în vederea desemnării unui 
practician în insolvenţă privind următorii 
debitori aflaţi pe rolul Tribunalului Vaslui: 1. 
SC Carp Company SRL Murgeni; 2. SC Elko 
Ep Instalatii Electrice Inteligente SRL Vaslui; 
3. SC Rendav System SRL Vaslui; 4. SC 
Coca-M SRL Berezeni; 5. SC Investexpert 
SRL Bunesti Averest; 6. SC Termosystems 
Transilvania SRL Vaslui; 7. SC Brichemari 
Agro SRL Bârlad; 8. SC Finance & Recovery 
SRL Vaslui. Ofertele vor fi întocmite în confor-
mitate cu prevederile art. 2, alin. 4, art. 14, art. 
16 din Ordinul ANAF nr.  1009/  2007 
cuprinzând: - adresa prin care îşi manifestă 
interesul de a fi numiţi în calitate de adminis-
trator judiciar/ lichidator; - onorariul lunar 
solicitat de practician; - onorariul de succes 
solicitat de practician; - declaraţia pe propria 
răspundere din care să rezulte că ofertantul nu 
se af lă în situaţia de incompatibilitate sau 
conflict de interese cu debitorul care urmează 
să fie numit; - declaraţia pe propria răspun-
dere privind numărul de personal care va fi 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Design Darimih SRL (licitația III-a). În 
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 05, luna iunie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Design Darimih SRL, CUI 30218687, cu sediul în județul 
Giurgiu, Str. CFR Nr. 2, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere 
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Sicriu 
brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 203 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, 
voal, pânză, pernă, orar, cruce, 248 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, 
orar, cruce, 270 lei, 0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 383 lei, 
0%; Sicriu brad + lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 450 lei, 0%; Sicriu brad + 
lenjerie, voal, pânză, pernă, orar, cruce, 495 lei, 0%; Cruce turnată mozaic, 230 lei, 
0%; Cruce turnată mozaic, 138 lei, 0%; Coroane plastic mari – 9 buc., 180 lei, 0%; 
Coroane plastic mici – 9 buc., 126 lei, 0%. Total: 2.723 lei, 0%. Vânzarea se face în 
bloc pentru toate bunurile. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării 
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la 
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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. 172 și art. 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și 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 0246.212.830, interior 415.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță: valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Karavan Spedition SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Semiremorcă Krone, anul fabricației 2005, culoare albastru 
- roșu, 12.638 lei; Autoturism Skoda Octavia, anul fabricației 2005, culoare gri, 
combustibil - motorină, funcțional, 11.654 lei; Autoturism Dacia Logan, anul 
fabricației 2005, culoare alb, combustibil - benzină, funcțional, 6.357 lei; Laptop 
MacBook Pro, 1.286 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare pe codul fiscal 4469213 al AJFP Argeș (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/06/2015. Licitația va avea 
loc în data de 09/06/2015, ora 13:00:00, la sediul AJFP Argeș - Colectare 
Contribuabili Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, Pitești. Bunurile 
sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințteze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, 
Colectare Contribuabili Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 

Fiscală republicat, a unor active aparținând: Nicolaescu Alexandru Ionut – Mioveni, 

după cum urmează: Denumire: Apartament 3 camere cu dependințe, situat în 

Mioveni, str. Frații Golești, bl. T7, sc. D, ap. 4, Jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 

146.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate 

cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui 

să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei 

de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 

contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu 

au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 

Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 03/06/2015, ora 14:00. 

Licitația va avea loc în data de 04/06/2015, ora 11:00:00, la Mioveni. Bunurile sunt 

libere de sarcini. Îi invitam pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni.
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alocat pentru realizarea activităţilor legate de 
procedura insolvenţei la respectiva societate 
(la aceasta declaraţie va fi ataşată câte o prez-
entare a fiecărei persoane şi dovada că are 
încheiat un contract de muncă, de colaborare, 
că există un raport juridic cu ofertantul, 
pentru fiecare persoană în parte); - strategia 
de reorganizare şi/ sau lichidare, cu program 
în timp, a cărei aplicare va fi urmarită de către 
organele fiscale; - colaborarea cu organele 
fiscale pe raza cărora se află sediul debitoarei, 
care va cuprinde o situaţie cu privire la gradul 
de acoperire a creanţelor fiscale cuprinse în 
masa credală pentru toate cazurile din porto-
foliu soluţionate, pentru că în baza acesteia să 
putem efectua departajarea ofertanţilor în 
cazul în care aceştia ar cumula acelaşi punctaj, 
conform art. 15, alin. 2 din OMFP nr.1009/ 
2007. Conform art. 15 comisia se va întruni în 
ziua de 29 mai 2015, ora 10.00 şi va puncta 
ofertele, declarând câştigătoare oferta care 
obţine cel mai mare punctaj. Documentaţia va 
fi depusă în original la sediul AJFP Vaslui, 
strada Ştefan Cel Mare, nr. 56, et. 2, Secre-
tariat, în plic închis, toate paginile fiind 
numerotate, iniţializate şi ştampilate.

SOMAȚII
Somaţie de plată prin care SC Lary & Ionuţ 
Com Prod Import SRL cu sediul declarat în 
Bucureşti, str. Melinesti nr.15, blocul 4, sc.2, 
etj. 2, ap.32, sectorul 4, este somată să 
plătească suma de 2.730,39 lei c/val. marfă, 
plus penalităţi contractuale către Dobrogea 
Grup SA Constanţa, CIF RO 1869819, în 
termen de 15 zile de la data prezentului anunţ.

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
29 aprilie 2015. Având în vedere cererea 
formulată de reclamanul Uglea Ioan domi-
ciliat în Sighet, str, Popa Lupu bl. 1, ap. 11 
CNP 1840122244501, având ca obiect consta-

tarea dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului reprezentând 
teren în natură arabil, situat în intravilanul 
municipiului Sighetu Marmaţiei, în suprafaţă 
de 1.308 mp, având vecinii Moldovan Grigore, 
Stoica Mihai şi drum cuprins în CF nr. 56432 
(Cf vechi 5847) Sighetu Marmaţiei nr. top 
5827/1/1 şi 5819/1/1 după dezmembrare 
Sighetu Marmaţiei, CF nr. 56429 (CF vechi 43) 
nr. top 5778/5/3/1 după dezmemebrare Sighetu 
Marmaţiei, CF vechi 4328 nr. top 5783/2/1 
după dezmembrare Sighetu Marmaţiei CF 755 
nr. top 5781/1 după dezmembrare Sighetu 
Marmaţiei, somează persoanele interesate care 
pot dovedi un drept sau un interes legitim să 
formuleze opoziţie în termen de şase luni de la 
publicara prezentei somaţii. În aczul în care în 
termen de şase luni de la emiterea publicaţiei 
prezentei somaţii nu s-a formulat opoziţie, 
instanţa va proceda la judecarea cererii 
formulate  de  rec lamanţ i .  (Dosar  nr. 
459/307/2015).

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
28 aprilie 2015. Având în vedere cererea 
formulată de reclamantul Boilă Mihai, domi-
ciliat în Bârsana, nr. 1134, jud. Maramureş, cu 
domiciliul ales la Cabinet avocat Oniţa Ivaşcu 
Daniela, Sighetu-Marmaţiei, str. C. Coposu nr. 
5/A, având ca obiect constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului reprezentând teren arabil în 
suprafaţă de 661 mp, situat în Bârsana, jud. 
Maramureş, înscris în cartea funciară nr. 
50544 (provenit din CF 1605 Bârsana) nr. top 
225 ce urmează a fi dezmembrat şi să se 
dispună înscrierea dreptului de proprietate în 
CF pe numele reclamantului, după dezmem-
brare şi radierea casei intabulată în CF nr. 
50544 Bârsana, nr. top 225, deoarece în 
prezent nu mai există. Persoanele interesate 
care pot dovedi un drept sau un interes 
legitim, au dreptul de a formula opoziţie în 

termen de şase luni de la emiterea publicaţiei 
prezentei somaţii. În cazul în care, în termen 
de şase luni de la emiterea publicaţiei prez-
entei somaţii nu s-a formulat opoziţie, instanţa 
va proceda la judecarea cererii formulate de 
reclamanţi. (Dosar nr. 803/307/2015). 

Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă 
ce face obiectul dosarului nr. 1786/265/2014, 
reclamanţii Urate Adrian şi Urate Lucia 
Lăcrimioara, ambii domiciliaţi în localitatea 
Năsăud, str. Valea Crucii, nr.3, jud. Bistriţa-
Năsăud, au solicitat constatatea dobândirii 
dreptului de proprietate, prin uzucapiune de 
către defunctul Mafteiu Teodor asupra unei 
suprafeţe de aproximativ 350 mp din 
imobilele înscrise în CF 27670-Năsăud, 
nr.top.6216/2( excedentară cotei sale tabulare 
de 1/2) şi în CF 27795-Năsăud, nr.top.6185/b 
(66mp). Acest teren în suprafaţă totală de 
897 mp este situat în intravilan, natură 
arabil, între următoarele vecinătăţi: drum, 
alt lot folosit de reclamanţi, Stellwagt Elec-
troprod, catarig Dumitru şi art.Valea Crucii. 
Potrivit susţinerilor reclamanţilor terenul 
mai sus descris a fost folosit începând din 
vremea celui de al doilea război mondial de 
către antecesorii def. Mafteiu Teodor şi 
transmise acestuia, care le-a folosit până la 
d a t a  d e c e s u l u i  d i n  1 9 9 4  ( t e m e i  d e 
drept-art.1452 şi urm. Cod civil austriac, 
joncţiune posesii). În prezent, terenul este 
folosit de reclamanţi, în urma încheierii unui 
antecontract de vânzare-cumpărare cu fiica 
def. Mafteiu Teodor, în iulie 2014. Prin 
încheierea de şedinţa din data de 27.03.2015, 
în temeiul art. 1051 Cod proc. civ. instanţa a 
dispus emiterea prezenţei somaţii, prin care 
se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziţie şi de a o 
înainta Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, 
în  termen de 6 luni  de la  publ icarea 
prezenţei, instanţa urmând a trece la jude-
carea cauzei. 

Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr.1480/265/2014, 
reclamantul Muthi Marius Leon (Rebrişoara, 
str. Principală, nr.484), a solicitat constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate, prin 
uzucapiune de către parata Mureşan Raveca 
(Rebrişoara, str.Principală, nr.205) asupra unei 
suprafeţe de aproxiamtiv 3400 mp (extravilan, 
fanat) din imobilele înscrise în CF 26399 
Rebrişoara, nr.top.8405, 8406, 8419/2, 8420/2 şi 
CF 26400 Rebrişoara, nr.top.8419/1, 8420 
formată din 2 loturi :  Lot 1-1344 mp, 
vecinătăţi: N-Hangan Marţian, E-Sângeorzan 
Ştefan, S-Buzilă Pavel, V-drum Lot 2-2122 
mp, vecinătăţi: N-Buzilă Pavel, E-Sângeorzan 
Ştefan, S-Burduhos Anton şi V-drum. Terenu-
rile mai sus descrise au fost folosite începând 
din vremea celui de al doilea război mondial 
de către antecesorii pârâtei Mureşan raveca şi 
transmise acesteia în anul 1970 ( temei de 
drept-art.1452 şi urm. Cod civil austriac, 
joncţiune posesii). În prezent, cele două loturi 
sunt folosite dereclamant, în urmă încheierii 
unui antecontract de vânzare-cumpărare cu 
pârâtă, în februarie 2014. prin încheierea de 
şedinţa din dată de 03.04.2015, în temeiul 
art.1051 Cod pr. civ., instanţa a dispus 
emiterea prezenţei somaţii, prin care se aduce 
la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate 
dreptul de a face opoziţie şi de a o înainta 
judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen 
de 6 luni de la publicarea prezenţei, instanţa 
urmând a trece la judecarea cauzei. 

Somaţie de uzucapiune. Prin acţiunea civilă ce 
face obiectul dosarului nr.578/265/2014, recla-
mantul Todorean Gheorghe Florin ( domiciliat 
în Năsăud, str.Veronica Micle, nr.2) a solicitat 
constatarea dobândirii dreptului de propri-
etate prin uzucapiune de către pârâţii 
Mureşan Macedon ş i  Mureşan Rafi la 
(Rebrişoara, Gersa 2, nr. 9) asupra unei 
suprafeţe de aproximativ 4 ha, din imobilele 
înscrise în CF 26323 Rebrişoara nr top 5328/2, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și 
Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. 
Ialomița, tel. 0243.237140, fax: 0243.230052. Nr. 602.702 din 19.05.2015. Dosar 
de executare nr. 773/2014. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 
2015, luna 05, ziua 19. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 05, luna 06, an 2015, ora 
11.30, în Mun. Slobozia, jud. Ialomița la sediul A.J.F.P. Ialomița - Colectare 
Contribuabili Mijlocii, din B-dul. Matei Basarab nr. 14, etaj 4, la Compartimentul 
Executare Silită și Stingere a Creanțelor Bugetare, se vor vinde prin licitație publică, 
în dosarul de executare nr. 773/2014, următoarele bunuri imobile situate în 
localitatea Slobozia, jud. Ialomița, proprietate a debitorului S.C. Hamei Exim S.R.L. 
cu domiciliul în mun. Slobozia, jud. Ialomița, CUI RO10259810: Descrierea 
bunurilor imobile: Teren intravilan curți - construcții, în suprafață de 10.586 mp, 
situate în mun. Slobozia, Șos. Călărași, Km. 5-6, jud. Ialomița. Prețul de pornire 
licitație, exclusiv TVA: 1.532.535 lei. Cota TVA: 24%. Licitația se află la al II-lea 
termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 25%. 
Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Pentru bunurile 
imobile prevăzute mai sus nu s-au depus alte titluri executorii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare, 
orele 16.00: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 
10% din prețul de pornire a licitației (plata taxei de participare se va efectua cu ordin 
de plată prin bancă, cu minim două zile înainte, astfel încât la data licitației banii să 
se regăsească în contul RO19TREZ3915067XXX005404, sau în numerar la 
Trezoreria Slobozia. La beneficiar se va menționa A.J.F.P. Ialomița CUI 29511925); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, 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 telefon 0243.237140 – 0243.237143, int. 
197. Data afișării: 19.05.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 309933 din 19.05.2015. Dosar de executare nr. 32266028/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 19 Mai 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 04 Iunie 
2015, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. 
Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Bek Metal Material 
SRL cu sediul în localitatea Berceni, str. Petru Rareș, nr. 26k, jud. Ilfov, cod de 
identificare fiscală 32266028: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Uși de 
interior din panouri fibrolemnoase MDF, complet echipate, cantitate: 659 buc. Preț 
de pornire al licitației, exclusiv TVA: 85.531 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 
24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 02 Iunie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plații taxei de participare, reprezentând 10% din 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  ( c a r e  s e  v a  v i r a  î n  c o n t u l 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. 
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la dată stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, va puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Dată afișării: 19.05.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10574. Nr. 
65392 din 14.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 
luna iunie ziua 02. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 02.06.2015, ora 10.00, în 

 localitatea Târgoviște, str. Calea București, nr. 168, se vor vinde prinlicitație publică 
(licitația a I-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Ana Ioana 
Distribution S.R.L. cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Calea București, 
nr. 168, județ Dâmbovița, cod de identificare fiscală 28423841. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): Autoturism Volkswagen Golf 1.9 TDI, caroserie berlină, 
4+1 uși, an fabricație 2000, masă proprie 1337 kg, masă totală maximă autorizată 
1815 kg, carburant: motorină, culoare: alb, capacitate cilindrică 1896 cmc, puterea 
85/ 4000 kw/ rpm, nu are baterie, geam stânga față spart, parbriz fisurat, tapițerie 
deteriorată. Cantitatea: 1 buc. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv 
TVA (Ron): 1910 lei/buc. Valoare, exclusiv TVA (Ron): 1910 lei. Cota TVA/ 
neimpozabilă *): 24%. Total: 1910 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, interior 341, 
persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data afișării: 21.05.2015.

CF 26322 nr top 5330, 5331, CF 26324 nr top 
5339, CF 26325 nr top 5268, 5269, CF 481 nr 
top 5329, 5329/a, CF 26328 nr top 5325/2, 
5325/a/2, 5326/2, CF 26327 nr top 5325/1, 
5325/a/1, 5326/1, CF 26326 nr top 5328/1. 
Acest teren, în suprafaţă de 5 ha, este situat 
în extravilanul localităţii Rebrişoara, natură 
fanaţi, între următoarele vecinătăţi: Burdet 
Dumitru, Galan Maria, Lup Ioan, Lup Ghiţă, 
Hohă Andrei, Hohă Nicolae, Bodiu Dumitru 
şi Mureşan Macedon. Potrivit susţinerilor 
reclamanţilor, terenul mai sus descris a fost 
folosit începând din vremea celui de-al doilea 
război mondial de către antecesorii şi apoi de 
pârâţii Mureşan Macedon şi Mureşan Rafila 
(temei de drept-art. 1452 şi urm. Cod civil 
austriac, joncţiune posesii). În prezent terenul 
este folosit de reclamanţi în urmă încheierii 
unui antecontract de vânzare cumpărare cu 
aceştia în octombrie 2013. Prin încheierea de 
şedinţa din dată de 27.03.2015, în temeiul art 
1051 Cod pr. civ. instanţa a dispus emiterea 
prezenţei somaţii prin care se aduce la 
cunoştinţă tuturor persoanelor interesate 
dreptul de a face opoziţie şi de a o înainta 
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la publicarea prezenţei, 
instanţa urmând a trece la judecarea cauzei. 

Somaţie de uzucapiune -emisă în baza Închei-
erii pronunţată la 15.01.2015- Prin acţiunea 
c iv i lă  ce  face  obiectul  dosarului  nr. 
2002/265/2013, reclamanţii Neamtiu Ioan şi 
Georges Ioana, ambii domiciliaţi în or. 
Sângeorz-Băi, str. Carpaţilor, nr. 12, jud BN, 
au solicitat constatarea dobândirii dreptului 
de proprietate prin uzucapiune şi joncţiunea 
posesiilor de către pârâţii de rd. 1 şi 2, 
Georges Alexandru şi Georges Ana, asupra 
imobilului înscris în CF 27475 Sângeorz-Băi 

top 11290/2, CF 3585 Sângeorz-Băi top 
14171, 14172, CF 3063 Sg-Băi, top 14158, CF 
27469 Sg-Băi, top 14161, CF 27470 Sg-Băi, 
top 14159/3, CF 27471 Sg-Băi, top 14159/1, 
CF 27472 Sg-Băi, top 14159/2, CF 27473 
Sg-Băi, top 14160, CF 27476 Sg-Băi, top 
14154 şi CF 27477 Sg-Băi, top 14173, în 
suprafaţă de cca. 30.000 mp. Aducem la 
cunoştinţă tuturor persoanelor interesate 
faptul că au posibilitatea de a forumulă 
opoziţie în cauza, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii, în caz 
contrar, instanţa urmând a trece la judecarea 
cererii de uzucapiune.

ADUNĂRI GENERALE
Președintele Obștii Moșnenilor Muntele 
Stârminoasa și Budislavu, cu sediul în com. 
Racovița, județul Vâlcea, în baza statutului 
Obștii, convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară, în data de 05.06.2015, ora 13.00, la 
sediul Obștii din sat Bradu nr. 10, comuna 
Racovița, județul Vâlcea, cu următoarea 
ordine de zi: 1. aprobarea Adunării generale 
privind utilizarea fondurilor ce se obțin din 
subvențiile APIA, conform legislației în 
vigoare; 2. modificări la statutul Obștii; 3.
probleme organizatorice. Dacă la primul 
termen nu se întrunește cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Extraordinară se ține în 
12.06.2015, ora 13.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Președinte Obște: jr. Ion 
Frântu

Convocare: În confomitate cu prevederile 
art.197 alin. 3 şi urm. din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ciurea Adrian, administrator al 
societăţii Biocompany Polividia S.R.L. cu 

sediul în Bucureşti B-dul Mircea Eliade nr.18, 
Intrarea B, et.6, camera 6, sector 1, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/3935/2011, C.U.I. 28280725, având în 
vedere notificarea transmisă de asociatul 
Ciurea Alexandru Vladimir prin care inve-
dereaza faptul că asociatul Peristeris Mirtsea 
Giorgios a decedat conform certificatului de 
deces nr. 558/23.09.2013, convoacă Adunarea 
generală a Asociaţilor pe data de 22.06.2015, 
ora 16, la sediul social al societăţii, având 
următoarea Ordine de Zi: 1. Să ia act de 
decesul asociatului Peristeris Mirtsea Giorgios 
c o n f o r m  c e r t i f i c a t u l u i  d e  d e c e s 
nr.558/23.09.2013; 2. Aprobarea dizolvării şi 
lichidării voluntară, simultană/ concomitentă 
a Societăţii Biocompany Polividia S.R.L. cu 
numire de lichidator, în conformitate cu 
prevederile art.227 alin.1 lit.”b” şi “d”, art. 
228, art. 229 şi art. 233 din Legea nr.31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi încetarea mandatului de admin-
istrator a domnului Ciurea Adrian. 3. Împut-
ernicirea domnului Ciurea Adrian să se ocupe 
doar pentru semnarea situaţiilor financiare şi 
de derularea procedurii şi operaţiunilor de 
dizolvare şi lichidare voluntară a societăţii, 
până la radierea acesteia din Registrul 
Comerţului Bucureşti.  Ciurea Adrian, 
Administrator.

LICITAȚII
Gornet Cricov SCC - prin lichidator judiciar, 
organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru valorificarea imobilului – construcţie 
în suprafaţă de 90 mp şi teren în suprafaţă de 
179 mp, imobil situat în com. Apostolache, sat 
Udreşti, jud. Prahova -preţ 10.308 lei. 
Persoanele interesate vor depune documén-

tele de participare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei însoţite de taxa de garanţie de 
10%. Licitaţia va avea loc la data de 
02.06.2015, ora 12.00, în Ploieşti, P-ţa Victo-
riei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova. În 
cazul în care bunul imobil nu se va vinde, 
licitaţia va fi reluată în datele de 10.06.2015 
orele 12,00 şi 17.06.2015 orele 12. Informaţii 
suplimentare la tel: 0744920534.

Birou Executor Judecătoresc Bogdan Alin 
Alexandru, cu sediul în Deta, Str. Victoriei nr. 
33, jud. Timiş, având în vedere Publicaţia de 
vânzare din 05.03.2015 prin care s-a fixat 
termen de licitaţie pentru data de 16.04.2015 
ora 12:00 la sediul BEJ Bogdan Alin Alex-
andru, pentru vânzarea imobilului înscris în 
CF nr. 401084/Moraviţa nr. cad. 439/1, 439/2, 
cad C1 situat în Moraviţa nr. 367, judeţul 
Timiş, proprietatea debitoarea Calore (fosta 
Radu) Claudia Laura cu domiciliul în Italia 
din 11.02.2002, ultimul domiciliu cunoscut în 
România, Aleea Scurta nr. 2, sc. B, ap. 3, judeţ 
Timiş. La sediul Biroului s-a prezentat credi-
torul Fontana Luciano asistat de traducător 
autorizat de limba italiană cu autorizaţia nr. 
3152/18.04.2002 emis de MJ, dl. Bot Petru, 
care a depus oferta de cumpărare în valoare 
de 110.000 lei. Nu a fost depusă nici o oferta 
de cumprarae din partea altor licitatori. După 
citirea publicaţiei creditorul Fontana Luciano 
a adjudecat imobilul, depunând creanţă să în 
contul preţului urmând să sepuna şi suma 
necesară pentru plata creanţelor creditorilor 
care au un rang de preferinţă în condiţiilor 
art. 563 şi art. 564 CPC. Prezentul process 
verbal a fost întocmit în conformitate cu 
dispoziţiile art. 388 şi art. 511 CPC şi ale art. 
50 din Legea nr. 188/2000. Executor judecăto-
resc Bogdan Alin Alexandru.

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și 
Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. 
Ialomița, tel. 0243.237140, fax: 0243.230052. Nr. 602.703 din 19.05.2015. Dosar 
de executare nr. 2071105/2011. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. 
Anul 2015, luna 05, ziua 19. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 04, luna 06, anul 2015, ora 
12.30, în Mun. Slobozia, jud. Ialomița la sediul A.J.F.P. Ialomița - Colectare 
Contribuabili Mijlocii, din B-dul. Matei Basarab nr. 14, etaj 4, la Compartimentul 
Executare Silită și Stingere a Creanțelor Bugetare, se vor vinde prin licitație publică, 
în dosarul de executare nr. 2071105/2011, următoarele bunuri imobile situate în 
localitatea Slobozia, jud. Ialomița, proprietate a debitorului S.C. Amonil SA, cu 
domiciliul în mun. Slobozia, jud. Ialomița, CUI RO2071105: Descrierea bunurilor 
imobile, Prețul de evaluare, exclusiv TVA, Cota TVA: Drum acces, partea de sud de 
triaj, 1.023.000 lei, 24%; Teren aferent drum acces, partea de sud de triaj, 
49.752,29 mp, 6.654.438 lei, 24%; Drum acces, partea de nord de triaj, 1.221.000 
lei, 24%; Teren aferent drum acces, partea de nord de triaj, 13.618,97 mp, 
2.003.694 lei, 24%. Licitația se află la al II-lea termen, după reevaluare, prețul de 
pornire al licitației este prețul de evaluare diminuat cu 25%. Imobilele se află în 
intravilanul mun. Slobozia, Șos. Călărași, Km. 4 (combinatul chimic). Bunurile 
imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Pentru bunurile imobile 
prevăzute mai sus nu s-au depus alte titluri executorii. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare, 
orele 16.00: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 
10% din prețul de pornire a licitației (plata taxei de participare se va efectua cu ordin 
de plată prin bancă, cu minim două zile înainte, astfel încât la data licitației banii să 
se regăsească în contul RO19TREZ3915067XXX005404, sau în numerar la 
Trezoreria Slobozia. La beneficiar se va menționa A.J.F.P. Ialomița CUI 29511925); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, 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 telefon 0243.237140 – 0243.237143, int. 
197. Data afișării: 19.05.2015.
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1. Direcţia Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. 
Gh. Asachi nr. 2, vinde prin licitaţie, 
următoarele mijloace fixe aprobate pentru 
casare: Nr. / Ocolul / Denumire / Nr. înma-
triculare / crt. / Silvic / / înregistrare. 1 / 
RaducanenI / autoplatforma forestieră 
Roman (R 16215) / IS 81 LIR. 2 / Radu-
caneni / autoturism Dacia 1310 Li / IS 04 
LVJ. 3 / Raducaneni / automobil MIXT 
Dacia 1307 4WD R / IS 04 ELR. 4 / Iaşi / 
autoturism Dacia 1310 CL / IS 04 CTA. 5 / 
Iaşi / autoturism Dacia Super Nova / IS 04 
TSO. 6 / Iaşi / automobil mixt Dacia 1307 
4WD R /  IS 04 ALW. 2.  Licitaţ ia  se 
desfăşoară în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 841 / 23 octombrie 1995 
(actualizată) şi va avea loc în data de 
08.06.2015 ora de 10.00 la sediul Direcţiei 
Silvice Iaşi, tel / fax: 0232 244680 / 0232 
244631;  Relaţ i i  supl imentare  despre 
bunurile care fac obiectul licitaţiei se pot 
obţine de la Direcţia Silvică Iaşi, tel: 0232 / 
244680 - compartiment mecanizare. La lici-
taţie pot participa orice persoană fizică sau 
juridică, care prezintă următoarele docu-
mente: Chitanţa de achitare a cotei de chel-
tuieli de participare la licitaţie, eliberată de 
casieria Direcţiei Silvice Iaşi, în valoare de 
100 lei; Copia de pe Certificatul de înmatric-
ulare la  Registrul  comerţului  pentru 
persoanele juridice sau actul de identitate 
pentru persoanele fizice; 3. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de: Ocolul / Denumire / Nr. 
înmatriculare / Preţ pornire Silvic / / înregis-
trare / lei (fără T.V.A.). Raducaneni / auto-
platforma forestieră Roman (R 16215)/ IS 
81 LIR / 7450. Raducaneni / autoturism 
Dacia 1310 Li / IS 04 LVJ / 1150. Radu-
caneni / automobil mixt Dacia 1307 4WD R 
/ IS 04 ELR / 1450. Iaşi / autoturism Dacia 
1310 CL / IS 04 CTA / 1500. Iaşi / auto-
turism Dacia Super Nova / IS 04 TSO / 
1500. Iaşi / automobil mixt Dacia 1307 4WD 
R / IS 04 ALW / 2100. 4. Documentele de 
participare se primesc cu cel mult 5 zile 
înaintea datei stabilite pentru ţinerea lici-
taţiei; Caietul de sarcini se poate procura de 
la sediul Direcţiei Silvice Iaşi începând cu 
data de 21.05.2015.

Consiliul Local Brezoi anunţa concesionarea 
prin licitatie publica deschisa a terenului cu 
suprafata de 236,00 mp, situat in oras Brezoi, 
str. Eroilor, judeţul Valcea, cu destinatia - 
construire spaţiu prezentare decoratiuni 
interioare si material de constructie. Durata 
concesiunii - pe perioada desfasurarii activi-
tatii, dar nu mai mult de 49 ani. Redeventa 
minima de pornire la licitatie - 120,00 euro/
an. Documentaţia de atribuire se poate 
procura contra sumei de 50 lei de la sediul 
concedentului, compartimentul urbanism. 
Data limita pentru solicitarea clarificărilor - 
15.06.2015. Ofertele vor fi depuse in 2 exem-
plare pana la data de 23.06.2015, ora 15.00, la 
sediul Primariei Brezoi, oras Brezoi, str. 
Lotrului, nr 2, cod postal 245500, judetul 
Valcea, tel/fax 0250/778240, cod fiscal 
2541894. Licitatia publica deschisa va avea 
loc in data de 24.06.2015, ora 10.00, la sediul 
Primariei Brezoi. Relaţii la telefon/fax 
0250/778240 - comp. urbanism, c. arh.Vasile 
Anca. Instanta competenta in soluţionarea 
litigiilor aparute - Tribunalul Valcea, str. 
Scuarul Revoluţiei, nr. 1, Rm. Valcea, judetul 
Valcea, telefon 0250/739120 potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr. 544/2004.

Anunț de participare la licitație pentru 
închirierea 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 constata-
toare privind îndeplinirea obligaţiilor exigi-
bile de plata a impozitelor si taxelor către 
stat inclusiv cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar 
al administratorului; 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 
af lă 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 supra-
faţă de teren în albia minoră a pârâului 
Luncavăț din  Jud. Vâlcea, pentru înlătu-
rarea materialului aluvionar: Judeţul Vâlcea 
Lotul 1 – 9.313 mp teren în albia minoră a 
pârâului Luncavăț, situat în Loc. Șirineasa, 
Jud.Vâlcea. 6. Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 12.06.2015 până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii aces-
tora: 12.06.2015 începand cu ora 10:30 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 
acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în 
care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii 
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a 
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la 
data licitației deschise  organizată pentru 
atribuirea contractului de închiriere.

Centrul Cultural Judeţean Arad lansează 
invitaţia de participare la Sesiunea I 2015- 
licitaţia publică de proiecte în conformitate 
cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi  nonprofit  de interes 
general, O.G. nr. 51/1998 actualizată privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor,  proiectelor şi  acţiunilor 
culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind 
finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor cluburilor sportive de 
drept privat şi ale asociaţilor pe ramură de 
sport judeţene, H.G nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru acti-
vitatea sportivă, Legea nr. 350/2006 a tiner-

ilor. Propunerile de proiecte eligibile se vor 
înscrie în următoarele arii tematice (direcţii 
de finanţare), după cum urmează: Activităţi 
cultural-artistice - fond de finanţare 45.000 
lei; Cultură tradiţională - fond de finanţare 
65.000 lei; Producţii editoriale - fond de 
finanţare 10.000 lei; Educaţie şi sănătate - 
fond de finanţare 20.000 lei; Tineret - fond 
de finanţare 40.000 lei; Activităţi sportive 
Promovarea sportului de performanţă - 
fond de finanţare 325.000 lei; Turism şi 
protecţia mediului - fond de finanţare 
20.000 lei. Pentru fiecare arie tematică 
(direcţie de finanţare) sunt stabilite criterii 
de evaluare şi condiţiile de acces la fondu-
rile publice în vederea atribuirii contractelor 
de finanţare nerambursabilă, acestea fiind 
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea 
şi  prezentarea propunerii  de proiect , 
specifică fiecărei direcţii de finanţare. 
Atribuirea contractelor de finanţare se va 
face în ordinea punctajului total obţinut de 
către fiecare solicitant şi în limita bugetului 
alocat fiecărei direcţii de finanţare. Perioada 
depuner i i  documentaţ i i lor :  26 .05 .  – 
24.06.2015. Data limită de depunere a 
propunerilor de proiect: 24.06.2015 - ora 
16.00. Perioada evaluării propunerilor de 
proiect: 30.06. -06.07.2015. Comunicarea 
rezultatelor pe site-ul instituţiei: 08.07.2015. 
Termen de depunere a contestaţiilor: 09.07. 
- 13.07.2015. Soluţionare contestaţii: în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului pentru depunerea 
contestaţiilor. Atribuirea contractelor de 
finanţare: după soluţionarea contestaţiilor. 
Adresa de depunere a documentaţiei: la 
sediul  inst i tuţ ie i  –  Centrul  Cultural 
Judeţean Arad din municipiul Arad, str. G. 
Bariţiu, nr.16. Documentaţia se va depune 
în plic închis ce va avea menţionat denu-
mirea solicitantului şi aria tematică (direcţia 
de finanţare). În vederea obţinerii Metodol-
ogiei pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă (Documentaţia 
pentru elaborarea şi prezentarea propunerii 
de proiect şi Formularul de finanţare) - 
specifică pentru fiecare direcţie de finanţare, 
după caz, precum şi pentru alte detalii 
suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.
ccja.ro sau la telefon 0357 405 386. Anunţul 
de participare la licitaţie a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
VI-a, nr. 85/06.05.2015.

PIERDERI
Pierdut carnet şi legitimaţie de student, pe 
numele Enasoiu Raluca. Le declar nule.

Pierdut Legitimaţie aferentă certificatului de 
revoluţionar, seria LRM-C, nr.00255, eliberată 
de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 pe 
numele Ceche Anastasia. Se declară nulă.

Declar pierdut Permis de conducere pe 
numele Popa Paraschiva,  eliberat de 
SRPCIV Hunedoara. Îl declar nul.

SC Flimad SRL, CUI RO14912708 declara 
pierdute documente de control pentru trans-
port rutier de persoane, prin servicii ocazio-
nale-nationale, seriile 0048021, 0048022, 
0048023. Se declara nule.

Pierdut Carnet Interbus Naţional, eliberat de 
ARR Argeş, aparţinând SC Iri Trans Ştef 
2010 SRL, cu sediul în Piteşti, str. Gheorghe 
Doja nr. 89, jud. Argeş. Se declară nul.

Breaza –Daniel, declar pierdut certificat 
profesional taxi seria CPTx nr. 0103363, 
declar nul.

Declar pierdut (nul) certificat constatator 
emis în baza declaraţiei nr. 296222/27/05/2010, 
P.F.A. Desculţu A. Marian, emis la 28.05.2010, 
F40/3088/2010, C.U.I. 26989560, sediul B-dul 
Tineretului nr.27, bl.18, sc.C, et.5, ap.114, 
Sector 4, Bucureşti.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și Stingerea 
Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. Ialomița, tel. 0243.237140, fax: 0243.230052. Nr. 602.704 
din 19.05.2015. Dosar de executare nr. 2071105/2011. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 05 ziua 
19. Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, cu sediul în mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, în temeiul 
art. 162, alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 04, luna 06, anul 2015, orele 11.30, în localitatea Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 14, etaj 4, camera 402, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Amonil SA cu domiciliul fiscal în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 2071105: Nr. crt. Denumirea bunului 
mobil, Preț pornire licitație (exclusiv TVA): 1. Autoutilitară Dacia Logan furgon, IL 45 NYC – 2007, 3.900 lei; 2. Detector multigaz 
M40 cu SP 40, 2.300 lei; 3. Detector multigaz M40 cu SP 41, 2.300 lei; 4. Echipament climatizare Gree 60.000 btu, 1.900 lei; 5. 
Echipament climatizare Gree 60.000 btu, 1.900 lei; 6. Echipament climatizare Gree 60.000 btu, 1.900 lei; 7. Aparat aer 
condiționat Nordstar 22.000 btu, 700 lei; 8. Bormașină rotativă Bosh GBH 11 DE, 650 lei; 9. Bormașină rotativă Bosh GSH 11 E 
Demolator, 550 lei; 10. R1234 - Pompă simplă ACV50 - 200/210, 2.100 lei; 11. R1234 - Pompă simplă ACV50 - 200/211, 2.100 
lei; 12. R1401 - Pompă simplă ACV65 - 200/225, 2.150 lei; 13. Invertor AEG PSS Univert 2, 6.700 lei; 14. Invertor AEG PSS 
Univert 3, 6.700 lei; 15. PH-Metro Etalonare digital, 1.900 lei; 16. Manometru digital de test, 0-700 bar, BG Pl-10K, 1.000 lei; 17. 
Durometru digital portabil, 4.700 lei; 18. Cale ferată în lungime de 3 km, 1.999.425 lei. La prețul de pornire al licitației se adaugă 
TVA 24%. Licitația se află la al III-lea termen, pentru bunurile de la pozițiile 1 – 17, prețul fiind dimuat cu 50%. Bunul mobil aflat la 
poziția 18 (cale ferată) se află la licitația a II-a, prețul de pornire al licitației fiind diminuat cu 25% și se vinde doar împreună cu 
bunurile imobile ce fac obiectul anunțului de vânzare pentru bunuri imobile nr. 602703/19.05.2015 (teren intravilan și drum 
acces, situate în mun. Slobozia, sos. Călărași – zona combinatul chimic). Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevat de 
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului 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 (plata taxei de participare se va efectua cu 
ordin de plată prin bancă, cu minim două zile înainte, astfel încât la data licitației banii să se regăsească în contul 
2RO19TREZ3915067XXX005404, sau în numerar la Trezoreria Slobozia. La beneficiar se va menționa A.J.F.P. Ialomița, CUI 
29511925); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data și ora stabilite 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. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din mun. Slobozia, str. Matei 
Basarab, nr. 14, etaj 4, camera 402 sau la telefon numărul 0243.237140, int. 197. Data afișării: 19.05.2015.


