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OFERTE SERVICIU
 
l GUARD ONE angajeaza 
agenti de securitate, 6-8 lei/
ora NET, program 8 ore/zi. 
0734337652/ 0724222507.

 
l ICME ECAB SA –CABLEL 
–fabrica de cabluri electrice 
angajează STIVUITORIST –
pentru stivuitor de 5-7 tone –
(autorizat ISCIR). Se oferă 
condiţii foarte bune de salari-
zare, plata orelor suplimentare, 
prime lunare, prime cu ocazia 
sarbătorilor şi tichete de masă. 

Candidaţii interesaţi sunt invi-
taţi zilnic între orele 09:00-13:00 
la sediul companiei din Str.
Drumul Intre Tarlale, nr.42, 
Sector -3. Relaţii la telefoanele:  
021.209.03.09 sau 021.209.01.13.
 
l Angajam vopsitor si sablator 
cu experienţă. Asteptam CV-ul 
dvs. pe adresa de e-mail: recru-
tari@alpaccess.com. Relaţii la 
telefon: 0344.141.445
 
l Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia organizează 
concurs de recrutare pentru 

ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcţiilor contractuale 
de execuţie vacante: -Îngriji-
toare, funcţie de execuţie -2 
posturi. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile gene-
rale prevăzute de art.3 din anexa 
la HG nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
c o r e s p u n z ă t o r  f u n c ț i i l o r 
contractuale, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile specifice necesare în vederea 
participării  la concurs şi  a 
ocupării funcției de îngrijitoare 
sunt: -Studii generale sau medii; 
-disponibilitate în a lucra cu 
persoane vârstnice; -nu necesită 
vechime în muncă. Concursul se 
va organiza conform calenda-
rului următor: -28 septembrie 
2016, ora 09.00: proba scrisă; 28 
septembrie 2016, ora 13.00: 
proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de art.6, 
a l in . (1 )  d in  anexa  la  HG 
nr.286/2011, Titlu I, Capitolul 1, 
Sectiunea a 2-a  şi se vor depune 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului. 
Detalii privind condiţiile speci-
fice şi bibliografia de concurs 
sunt  d i sponib i le  accesând 
pagina oficială. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Jimbolia, din str.Tudor 
Vladimirescu, nr.66, Comparti-
mentul Resurse Umane, telefon 
nr.0256.360.630.
 
l Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale -Unitatea Teritorială 
140, cu sediul în sat.Lunca, oraş 
Pătârlagele, jud.Buzău, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie 
vacantă, de Consilier Clasa I, 
grad profesional  superior : 
Vechime minimă în specialitate: 
9 ani; Studii de specialitate: 
Ştiinţe inginereşti -inginerie 
mecanică sau Ştiinţe economice. 
Temeiul legal: art.58 alin.(1) 

l i t .c)  ş i  al in.(8)  din Legea 
nr.188/1999. Concursul se orga-
nizează la sediul UT140, satul 
Lunca, oraş Pătârlagele, jud.
Buzău, în data de 10.10.2016, 
ora 10.00 -proba pract ică, 
12.10.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă şi în data de 14.10.2016, 
ora 10.00 -interviul. Dosarele de 
înscriere se depun în termen de 
20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul unităţii. Condiţiile de 
participare la concurs şi biblio-
grafia stabilită se afişează la 
sediul unităţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul 
unităţii, la numărul de telefon 
0238.501.185.
 
l Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în temeiul 
O.U.G. nr.45/2008, anunţă scoa-
terea la concurs a 2(două) 
funcţii  publice de execuție 
vacante de consilier superior şi 
consilier principal la Serviciul 
de Presă şi Relații Publice, în 
data de 19 septembrie 2016, 
orele 10,00 proba scrisă. Inter-
viul se va susţine într-un termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. 
Condiţii specifice: -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în ştiințe ale comunicării 
sau filologie; -vechime în specia-
litatea studiilor minimum 9 ani 
(grad superior) şi 5 ani (grad 
principal); -cunoştințe operare 
calculator– nivel mediu (certi-
f icat/  adeverință absolvire 
cursuri de perfecționare acredi-
tate); -limba engleză scris, citit şi 
vorbit– nivel mediu (certificat/ 
adeverință absolvire cursuri de 
perfecționare acreditate). Dosa-
rele de înscriere la concurs se 
depun la secretariatul comisiei 
de concurs în termen de 8 zile, 
de la data publicării (06 septem-
brie 2016). Bibliografia, condi-
ţiile specifice de participare 
precum şi actele solicitate candi-
daţ i lor  pentru  dosarul  de 
înscriere vor fi afişate la sediul 
instituţiei din B-dul. Carol I 
nr.2-4, sector 3, Bucureşti şi vor 

fi publicate pe pagina de web 
www.madr.ro.
 
l U.M. 02400 Bucureşti, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs pentru 
ocuparea, a unui post temporar 
vacant de personal civil contrac-
tual, de execuţie economist 
gradul II, cu studii superioare în 
domeniul financiar-contabil, cu 
minim 6 luni vechime în specia-
litatea studiilor până la data 
depunerii dosarului, astfel:-
20.09.2016, ora 10.00– proba 
scrisă, iar în eventualitatea 
înscrierii a unui număr mai 
mare de 30 de candidaţi, se 
organizează seria a-II-a de la 
ora 13.00;-26.09.2016, ora 09.00– 
interviu, iar în eventualitatea 
înscrierii a unui număr mai 
mare de 30 de candidaţi, se 
organizează seria a-II-a de la 
ora 13.00;-data limită de depu-
nere a dosarelor– 13.09.2016, 
ora 16.00.Depunerea dosarelor 
se va face la sediul U.M. 02400 
Bucureşti, str. Căderea Bastiliei 
nr.13, sector 1, unde vor fi afişate 
ş i  detal i i le  organizatorice.
Concursul se va desfăşura la 
sediul U.M. 02400 Bucureşti, str. 
Căderea Bastiliei nr.13, sector 1. 
Datele de contact ale secretaria-
tului, la telefon: 021.319.10.58 
int.120.

 

INCHIRIERI SPAŢII COMERCIALE
 
l Societate Comerciala inchi-
riaza doua depozite incalzite 
(eventual productie) de 60 mp si 
83  mp,  zona Hala Traian. 
0722320871.

 

CITAŢII
 
l Numitul Mateescu Dumitru, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Vasile Lupu, nr. 26, 
bl. PD2B, sc. A, ap. 13, Argeş 
este citat la Judecătoria Piteşti 
în data de 19.09.2016, ora 8,30 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
13351/280/2014 în contradic-
t o r i u  c u  r e c l a m a n t a  S C 
ASIROM VIG SA.
 
l Directia Generala de Asis-
tenta Sociala si Protectia Copi-

lului Valcea cheama in judecata 
pe numiţii: Sfatolea Florentina 
- domiciliata in com Vaideeni, 
sat Cerna, jud. Valcea, in cali-
tate de intimat in dosarul civil 
nr.2269/90/2016, cu termen de 
judecata in data de 16.09.2016, 
avand ca obiect  înlocuirea 
măsurii de protecţie, aflat pe rol 
la Tribunalul Valcea. Lacatus 
Rozalia - domiciliata in mun. 
Rm. Valcea, str. Straubing, nr.30, 
jud. Valcea, in calitate de inti-
m a t a  i n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.2277/90/2016, cu termen de 
judecata in data de 16.09.2016, 
avand ca obiect menţinerea 
măsurii de protecţie, aflat pe rol 
la Tribunalul Valcea.
 
l România. Judecătoria Lugoj. 
J u d e ţ u l  T i m i ş .  D o s a r 
1288/252/2016 din 29.08.2016. 
Citaţie Nr. 1288/252/2016. Inti-
mata Tochera Catarina (născută 
Duscek), cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Buziaş, Sat Bacova, 
nr.543, judeţul Timiş, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este 
citată la Judecătoria Lugoj, 
pentru termenul de 06 octombrie 
2016 ,  o ra  08 .00 ,  sa la  10 , 
Complet nr.5,  în proces cu 
petenţii Nocacovici Nlihai şi 
Nocacovici Brânduşa, pentru 
declararea judecătorească a 
mor ţ i i .  Preşed in te ,  Miha i 
Simona. Grefier, Tăutu Ştefan 
Marius. 
 
l Se citează pârâtul Irimiciuc 
Fănel Ionel pentru data de 
2 2 . 0 9 . 2 0 1 6 ,  î n  d o s a r  n r. 
33043/245/2015, C02M, ora 8.30, 
Judecătoria Iaşi, obiect divorț, 
exercitare autoritate părin-
tească, reclamant Irimiciuc 
Elena.

JURIDICE
 
l Prin sent ința  c iv i lă  nr. 
256/23.03.2016 pronunțată în 
dosarul  nr. 6911/99/2015 a 
Tribunalului Iaşi, instanța a  
hotărât să admită  acțiunea 
formulată  de reclamantul  
JUDEŢUL IASI , cu sediul în 
municipiul Iaşi, bd. Ştefan cel 
Mare şi Sfânt nr. 69, județul Iaşi, 
cod fiscal 4540712 în contradic-

ANUNȚURI

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 Prior Trading Company SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară 

Camion, serie șasiu ZFA24400007679763, an fab. 2005, AG-15-

PRI, 13.523 lei; Autoutilitară Mercedes Benz, serie șasiu 

WDB9026611R504828, an fab. 2003, AG-22-PRI, 8.453 lei. 

Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 

participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 

deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 

restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250 din 

Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 21-09-

2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 22-09-2016, ora 

11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 

invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 

pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Argeș, mezanin 2, camera 5. tel. 0248.211511 - 3252.

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 pentru bunuri mobile. În temeiul art. 

250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, 

luna septembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Rotw Guard Security SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Greaca, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 15507312. Denumirea 

bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 

dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ 

scutit *): Tractor Farmer F-9258TE - nr. identificare F1DB4C10010126, serie motor CD4045L137446, 

an fabricație 2010, cc. 4750 cm3, putere 63 kw, 38.950 lei, 20%; Tractor Farmer F-9258TE - nr. 

identificare F1DB4C10010131, serie motor CD4045L141004, an fabricație 2010, cc. 4750 cm3, 

putere 63 kw, 34.500 lei, 20%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria 

Municipiului Giurgiu; 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 

Fiscală, 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 

0246.216705, tastele 2 și 1, cu domnul Dan Buzea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 190046. Nr. 

75736/02.09.2016. S.F.O. Văleni anunță organizarea licitației 

privind vânzarea următoarelor bunuri mobile: - Autoutilitară 

marca Mercedes - Benz, an fabricație 2001. Prețul de pornire al 

licitației este de 7757 lei, exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 

Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în data de 19.09.2016, ora 

10.00. Anunțul nr. 75736/02.09.2016 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: 06.09.2016.



14 marți / 6 SEPTEMBRIE 2016

toriu cu  pârâta  SC GEPRO-
CONSDRO SRL cu sediul în 
municipiul Iași ,  str Lascăr 
Catargi  nr.43, demisol, camera 
2, județul Iași, J22/2209/2011, 
CUI RO 29454960 prin adminis-
trator DROBOTĂ GHEOR-
GHIŢĂ domici l iat  în satul 
A r a m a ,  c o m u n a  C o a r n e l e 
Caprei, județul Iași.  Obligă 
pârâta să plătească reclaman-
tului  suma de 2241,80 lei c/val a 
1,93 mp tâmplărie decontată în 
plus  și suma de 433,90 lei pena-
lități de întârziere. Cu drept de 
recurs  în termen de 15 zile de la 
comunicare.

 

ADUNĂRI GENERALE
 
l Convocare: Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţiona-
rilor SOCET-S.A. pentru data de 
20.10.2016 –ora 11: În temeiul 
art.  113-117/Legea 31/1990, 
Administratorul Unic al S.C. 
SOCET S.A., înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. 

J40/5462/1991, C.U.I. 369289, cu 
sediul  în  Bucureșt i ,  Calea 
Rahovei nr. 224-226, sector 5, 
Complex Chirigii–  Adminis-
traţie, convoacă Adunarea Gene-
r a l ă  E x t r a o r d i n a r ă  a 
Acţionarilor Societăţii, în data de 
20.10.2016, ora 11, la sediul 
societății, cu următoarea ordine 
de zi:1.Propunerea acţionarilor 
S.C. Smart Expo Corporation 
S.R.L., S.C. CARMENA S.R.L. 
și S.C. ANTONIOLAUR S.R.L. 
de a se răscumpara acțiunile 
d-lui  Vasile  Ardelean,  prin 
împrumuturi făcute de acţionari, 
către societate;2.Propunerea ca 
Administratorul unic să aibă 
dreptul de a vinde imobile/ părţi 
din imobile din patrimoniul 
societăţii, la prețul din grilele 
notariale, sau prețul de piață.3.
Diverse.În caz de neîntrunire a 
cvorumului stabilit de statutul 
societăţii, Adunarea Generală a 
Acţionarilor, se va ţine a doua 
convocare în data de 21.10.2016, 
la aceeași oră și în același loc.

LICITAŢII
 
l S.C. Anvidor S.R.L  Reșiţa - în 
faliment anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil, 
reprezentând „Construcţie - 
Locuinţa P”, situat în Reșiţa, str. 
Mărăști, nr. 2, apartamentele nr. 
1 și 2, Jud. Caraș - Severin, 
înscris în C.F. nr. 33135 - C1-U1 
Reșiţa și C.F. nr. 33135 - C1-U2 
Reșiţa. Preţul de pornire al lici-
taţiei este de  62.900 Lei  + 
T.V.A., reprezentând 50 % din 
preţul de evaluare.Caietele de 
sarcini se pot achiziţiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Reșiţa, P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
C a r a ș - S e v e r i n ,  t e l e f o n  
0355/429.116, preţul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei.Licitaţia 
va avea loc în data de 20.09.2016, 
orele 11.30, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Reșiţa, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin.
 

l Organizatorul l icitaţiei : 
Primăria Municipiului Zălau 
prin Ocolul Silvic Ştejarul 
Zalău, str.P-ta Iuliu Maniu, 
nr.3, tel/fax.0260/612.434. Data 
ș i  ora  desfășurăr i i  l i c i ta -
ţiei: 20.09.2016, ora 10.00. Locul 
desfășurării licitaţiei: loc.Zalău, 
str.P-ţa Iuliu Maniu, nr.3, Salaj. 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare. Licitaţia este orga-
nizată  ș i  se  va  desfășura 
conform prevederilor Regula-
mentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.924/2015. Data și ora organi-
zării preselecţiei:  12.09.2016, 
ora 11.00. Data și ora-limită 

până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie 
ș i  î n s c r i e r e a  l a  l i c i -
taţie:12.09.2016, ora 09.00. Lista 
(partizilor/loturilor) care se lici-
tează si preţul de pornire a lici-
taţiei pentru fiecare (partidă/
lot/) sunt afișate la sediul orga-
nizatorului și pe site-ul: www.
ocoalederegim.ro. Volumul total 
de masă lemnoasă pe picior 
oferit la licitaţie 2.147mc, din 
care pe natură de produse: 
-produse principale:  0(mc); 
-produse secundare:  0(mc); 
-produse accidentale: 2.147(mc); 
și, respectiv, pe specii și grupe 
de specii: -rășinoase:  0(mc); 
-fag: 1.188(mc); -gorun: 47(mc); 
-diverse tari: 912(mc). Volumul 

total de masă lemnoasă faso-
nată oferit la licitaţie 61,38mc, 
din care pe sortimente: -lemn 
pentru cherestea:  61,38(mc); 
-lemn rotund de foioase și răși-
noase pentru construcţii: 0(mc); 
și, respectiv, pe specii și grupe 
de specii: -gorun:  61,38(mc). 
Masa lemnoasă pe picior/faso-
nată oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier 
proprietate publică certificat. 
Masa lemnoasă rămasă neadju-
decată după încheierea licitaţiei 
NU se poate adjudeca prin 
negociere, în aceeași zi,  în 
c o n d i ţ i i l e  p r e v ă z u t e  d e 
prezentul regulament și de alte 
reglementări în vigoare.Caietul 
de sarcini poate fi procurat de la 

ANUNȚURI

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. 11985. Nr. 91549 din 31.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 

mobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 20. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 

ziua de 20.09.2016, ora 12.00, în localitatea Lazuri, comuna Comisani, jud. Dâmbovița, se vor vinde 

prin licitație publică (licitația I - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Fabcom 

S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Lazuri, comuna Comisani, județ Dâmbovița, cod de identificare 

fiscală 11084600: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de 

pornire al licitației, exclusiv TVA (Lei), Cota TVA/ neimpozabil *; Buldoexcavator JCB 3CX, an fabricație 

2004, culoare galben, carburant motorină, 1 buc., 79.994 lei, 20%; Cupa mare încărcare 300 cmc, an 

fabricație 2004, 1 buc., 454 lei, 20%. Total: 80.448 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 

adăugată, aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, 

privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 

vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației, în contul RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Municipiului 

Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 

naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 

persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 

obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 

scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează 

să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, municipiul 

Târgoviște, Județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 458; 

persoană de contact: Sasu Mihaela. Data afișării: 06.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 128/2008. Nr. 17077/01.09.2016. Anunțul privind 

vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 27. În temeiul art. 250, alin. (1) din 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 27 septembrie, anul 

2016, ora 12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică 

(ședința a III - a), următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Duță Constantin, cu domiciliul 

fiscal în localitatea Buciumeni, județul Dâmbovița: Teren extravilan - categoria fâneață, în suprafață 

de 862 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza 

Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1328/06.05.2014, evaluat la suma de 3.632 lei; Teren 

extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 647 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu 

Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1328/06.05.2014, 

evaluat la suma de 2.724 lei; Teren extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 934 mp, situat în 

localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - 

cumpărare nr. 1400/12.05.2014, evaluat la suma de 4.086 lei. *) Cota de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile este 20%, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Bunurile 

imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 

acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare 

sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 

juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii 

fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 

instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0245.760.698; persoană de 

contact: Scripi Călin. Data afișării: 06.09.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 

Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. SOT173/2016. Nr. 90223 din 

30.08.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, luna septembrie, ziua 21. În 

temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna septembrie, anul 2016, ora 11.00, în 

localitatea Târgoviște, str. Magrini, nr. 53, se vor vinde prin licitație publică (licitația I - a), următoarele 

bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nuil Structuri Construcții SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Târgoviște, str. Magrini, nr. 53, cod de identificare fiscală 29270690: Denumirea bunului 

mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează  bunurile, dacă  

este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Lei), Cota                 

TVA/ neimpozabilă *); Excavator Hitachi 24 to, an fabricație 2003, 1 buc., 160.023 lei, 20%;          

Încărcător frontal New Holland, an 2013, tip LM 732, braț telescopic, ore funcționare 751, serie 

FNHLM732NCHK73014, greutate proprie 8500 kg, dimensiuni 6322 x 2340 x 2471 mm, cilindree 4485 

cmc, putere 74 kw/ 2200 rot/min, tracțiune integrală, motorină, 1 buc., 208.394 lei, 20%; Placă 

compactoare Batmatic, an 2013, tip Batmatic, motor Honda GX 160, 3,6 kw, dim. placă 420x560 mm, 

putere 13 KN, adâncimea de compactare 15 - 25 cm, combustibil benzină, 1 buc., 3.497 lei, 20%; 

Autoutilitară Volkwagen, nr. înmatriculare DB09ZVG, an fabricație 2003, culoare alb, nr. CIV F367638, 

serie șasiu WV1ZZZ70Z3H029355, serie motor 132948, 1 buc., 13.631 lei, 20%; Autoturism Logan, 

nr. înmatriculare DB09VPI, an fabricație 2008, culoare albastru, nr. CIV G473841, serie șasiu 

UU1KSDOW539680036, serie motor D042375, 1 buc., 11.483 lei, 20%; Autoturism Opel Astra 

CT10LJU, an 2005, Berlină cu haion, nr. identificare WOLOTGF485GO33222, capacitate cilindrică 1680 

cmc, sursa energie, motorină, nr. omologare AFPE161111T47E4/ 2005, culoare gri, 1 buc., 13.344 lei, 

20%; Buldoexcavator New Holland, an fabricație 2011, ore funcționale 3697 ore, tip New Holland 

B110BLR, greutate proprie 8000 kg, dimensiuni 5825 x 2250 x 3785 mm, cilindree motor 4485 cmc, 

putere 71,3 kw/ 2200 rot/min, sursa energie motorină, 1 buc., 223.343 lei, 20%; Cilindru compactor 

Batmatic - Dynapac, an fabricație 2012, tip CC1200, greutate 2700 kg, dimensiuni 2395 x 1310 x 2640 

mm, motor tip Kubota, cilindree 1648 cmc, putere maximă 26,1kw/ 2800 rot/min, tracțiune integrală, 

sursa energie motorină, 1 buc., 30.415 lei, 20%; Mașină de tăiat asfalt și beton Nevson, an fabricație 

2012, marca Wacker Neuson, putere motor 940 w, adâncimea de tăiere 14,5 cm, motor Wacker WM 

270 4 timpi, capacitatea cilindrică 265 cmc, diametrul exterior 400 mm, dimensiuni 1100/ 568/ 1078 

mm, în funcțiune, 1 buc., 42.844 lei, 20%; Autoutilitară Mercedes Vito, nr. înmatriculare DB21SLC, an 

fabricație 2000, culoare gri, serie CIV K092530, serie șasiu VSA63819413309076, serie motor 

50158554,1 buc., 15.360 lei, 20%; Autoutilitară Ford Tranzit, nr. înmatriculare DB12ULS, culoare alb, 

serie CIV G013480, an fabricație 2008, serie șasiu WFOFXXTTFF8L21073, serie motor 8L21073, 1 

buc., 26.976 lei, 20%; Încărcător frontal Lacust 600, an fabricație 2012, tracțiune integrală, cupa 

frontală 250 cmc,1 buc., 19.883 lei, 20%; Miniexcavator Takeuchi TB 015, an fabricație 2012, 1 buc., 

313.104 lei, 20%; Motocositoare O-MAC P&G 87, an fabricație 2014, 1 buc., 2.405 lei, 20%; Strung 

SNB 400x750, an fabricatie 1992, 1 buc., 2.688 lei, 20%; Autoturism Ford Fiesta, nr. înmatriculare 

DB09VPJ, culoare roșu, an fabricație 2009, serie șasiu WFOJXXGAJJ9D14374, serie motor 9D14374, 

capacitate cilindrică 1399 cmc, putere max. 50/4000, sursa energie motorină, 1 buc., 19.857 lei, 

20%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 

sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 

taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care 

îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul 

unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, 

actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de 

identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 

data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 

poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 

dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0245.616.779, interior 508. Data afișării: 06.09.2016.
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sediul organizatorului licitaţiei 
î n c e p â n d  c u  d a t a 
de:  12.09.2016. Neîncheierea 
c o n t r a c t u l u i  d e  v a n z a r e 
-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termen de maxim 
10 zile lucrătoare, din culpa 
e x c l u s i v ă  a  o p e r a t o r u l u i 
economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru 
masă lemnoasă respectivă şi 
pierderea garanţiei de contrac-
t a r e  a f e r e n t ă .  R e z i l i e r e a 
contractului de vânzare-cumpa-
rare a masei lemnoasa adjude-
cate, din culpa exclusivă a 
operatorului economic adjude-
catar atrage pierderea garanţiei 
de contractare sau a cauţiunii 
de  exp loa tare ,  după  caz , 
precum şi a dreptului de parti-

cipare la licitaţie/negociere 
pentru partida al cărui contract 
de vânzare-cumparare a făcut 
obiectul rezilierii. Pentru infor-
maţii şi date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei. Persoane de contact: 
şef ocol Ing.Stan Vasile, ing.
Samsodan Vasile. Organizator, 
Ocoloul Silvic Ştejarul Zalău, 
Str.P-ţa Iuliu Maniu, Nr.3, 
tel.0260/612.434, 
fax.0260/612.434.
 
l Debitorul SC SANATATEA 
TA SRL, prin lichidator judiciar 
SP BĂLESCU & ASOCIAŢII 
IPURL, valorifică prin licitaţie 
publică imobilul, apartament de 
2 camere din Bucureşti strada 
Calea Şerban Vodă nr. 286, bloc 

3A, sc. 1, parter, sector 4, în data 
de 29.09.2016, 06.10.2016 şi 
13.10.2016, ora 15:00.Informaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . : 
031.710.09.25, fax: 031.409.24.90, 
E-mail: office@bfj.ro.

PIERDERI
 
l Persoana juridica: SC LIA 
MARKET SRL, cu sediul in Sat 
Olteni, Com.Clinceni, Jud.Ilfov, 
Strada Putul Olteni, Nr.4,avand 
C U I  R O 3 3 0 9 5 4 3 0  s i 
L23/1232/25.04.2014 declara 
pierdute: cartea de interventii si 

registru special casa de marcat 
Datecs MP-55B , seria 15078461. 
Le declaram nule.
 
l Pierdut procese verbale de 
contravenţie de la seria PA 
nr.2157933 până la seria PA 
nr.2157950, proces verbal de 
contravenţie de la seria CC 
n r. 9 2 0 9 6 7 3  p â n ă  l a  C C 
nr.9209675, autorizaţii de repa-
raţie de la seria CR nr.1862970 
până la CR nr.1862975, dovezi 
de reţinere de la seria CU 
nr.0041928 până la seria CU 
nr.0041950. Se declară nule.
 

l S.C. ROMVAC Company 
S.A., sediul- Şos. Centurii nr.7, 
Voluntari, J23/754/2001, C.I.F. 
482384, declară pierdut şi nul 
Registrul Unic de Control seria 
A nr.  0884505/2003,  de  la 
punctul  de  lucru  d in  loc . 
Vârteju, oraş Măgurele- Ilfov, 
emis de Direcţia Generală a 
Marilor Contribuabili Bucureşti- 
Ilfov. 
 
l Declar pierdute (nule) acte de 
proprietate şi moştenire pentru 
casa din Oraş Răcari ,  jud. 
Dâmboviţa, str. Fabrica de Zahăr 
nr.3, aparţinând Irimia Elena şi 

Irimia Stelică, moştenitor Irimia 
Aurică.
 
l Declar pierdută (nulă) legiti-
maţie student U.B. eliberată pe 
numele Moise Cătălina.
 
l Declar pierdut atestat trans-
port marfa si ADR pe numele 
Vaduva Valentin. Declar nul.
 
l SC IMPRESA GOLD SRL 
J 4 0 / 4 9 3 7 / 2 0 0 9  C U I  R O 
25444505 ,  dec lara  p ierdut 
bilantul la 30.06.2009.Il declar 
nul.

ANUNȚURI

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 Atis Control & Co SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire: Autoutilitară N1 Dacia SD FSD1K Logan, 

serie șasiu BFDB1J1211UA6E4, an fabricație 2008, AG-30-KSS. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 6.615 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea 

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17 

TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada 

că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 

până în ziua de 19-09-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în 

data de 20-09-2016, ora 11:00:00, la sediul A.J.F.P. Argeș, 

mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 

toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 

până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 

de la sediul A.J.F.P. Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 

3252.

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 Neo Construct Industrial SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stație betoane 

agregate minerale, 264.900 lei; Stație betoane, 148.700 lei; 

Mașină de șlefuit și calibrat, 26.450 lei; Polizor dublu cu mașină de 

rectificat 338 FC, 3.800 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 

din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 

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 RO17TREZ0465 

067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 

obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală republicat, 

până în ziua de 20-09-2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în 

data de 21-09-2016, ora 11:00:00, la sediul Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam 5. Bunurile 

sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Administrației 

Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 

0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. 2690915297312. 

Nr. 75741/05.09.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 

imobile/ ansamblu de bunuri imobile. S.F.O. Văleni anunță 

organizarea licitației privind vânzarea următoarelor bunuri 

imobile: teren intravilan, în suprafață de 210 mp, situat în 

localitatea Vălenii De Munte, str. Ion Luca Caragiale, nr. 2, județ 

Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 12820 lei, exclusiv 

TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, 

în data de 21.09.2016, ora 10.00. Anunțul nr. 75741/05.09.2016 

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 0244.283.006, persoană de contact: Ariciu Nicolae. Data 

afișării: 06.09.2016.
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