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OFERTE SERVICIU

ANACONDA SECURITY FORCE angajează 
URGENT personal pentru PAZĂ şi INTER-
VENŢIE pentru zona BUCUREŞTI, OTOPENI, 
CORBEANCA, CHITILA. Relaţii la tel. 
0742.102.851 şi 021.352.02.46.

Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani, 
zona Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.

Societate comercială angajează cu contract de 
muncă în Germania personal: ambalatori, măcelari, 
tranşatori, fasonatori, ciontolitori, manipulanţi 
marfă. Relaţii: luni- vineri: 09.00- 15.00 la telefon: 
0368/434197, 0773/713716.

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației şi Formării Profesionale 
(ANPCDEFP) organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de execuție contractuală, vacante, de expert 
IA. Concursul se va desfăşura în data de 11 august 
2015, ora 9,00 -proba scrisă şi ora 14,00 -interviul, la 
sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 31 iulie 2015 la 

sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. şi pe site-ul agenției la adresa www.
anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 021/2010700.

Direcţia Regională de Statistică  a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii de execuţie vacante: -1 post de 
inspector asistent; -1 post de consilier asistent; -1 post 
de expert superior. Desfăşurarea concursului va avea 
loc la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Muni-
cipiului Bucureşti, în data de 17.08.2015 orele 10,00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, la sediul Direcţiei Regionale de Statistică a 
Municipiului Bucureşti. Dosarul de înscriere la 
examen trebuie să conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute în  H.G. nr.611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.insse.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direc-
ţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti 
şi la numărul de telefon 0213.13.20.81.

Clubul Sportiv Muscel Câmpulung organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant de Antrenor asistent box 
-minim studii medii, din cadrul compartimentului 
Sport, în data de 25.08.2015 -proba scrisă, ora 11.00 şi 
în data de 27.08.2015, ora 11.00 -proba de interviu, la 
sediul Clubului situat în Câmpulung, B-dul. Ion 
Mihalache, nr.22, Câmpulung Muscel, jud.Argeş. 
Condițiile generale pentru înscrierea la concurs sunt 
cele prevăzute de HG nr.286/2011, actualizată. Condi-
țiile specifice pentru ocuparea postului de antrenor 
asistent box: -minim studii medii (diplomă original); 
-să aibă clasificarea de antrenor box -nivel asistent cu 
prezentarea carnetului de antrenor; -să aibă domiciliul 
stabil în municipiul Câmpulung Muscel. Dosarele de 
înscriere se vor depune până la data de 30.07.2015 
(inclusiv) la sediul Clubului Sportiv Muscel Câmpu-
lung. Telefon: 0248.511.761. 

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată 
în subordinea M.A.D.R., organizează în data de 11 
august 2015, ora 10:00, proba scrisă a concursului 
pentru ocuparea a 33 posturi vacante de execuție cu 
contract individual de muncă pe perioadă nedetermi-
nată, astfel: -1 post de Auditor gr. IA –D.A.I. –C.A.I.T. 
–Studii de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă/ studii universitare de licență: ştiințe economice/ 
inginereşti (în domeniul Ingineriei sistemelor calcula-
toare şi tehnologia informației). Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani; 
-1 post de Auditor gr. IA -D.A.I. –S.A.O. -Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: economice. Vechime în specia-

litatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 
ani; -1 post de Consilier gr. IA -D.C.A. –S.C.E.P. –
Studii de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă/ studii universitare de licență: ştiințe inginereşti/ 
sociale (juridice, economice); Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 3 ani; Vechime în domeniul gestiunii 
sau controlului/ auditului fondurilor publice ori în 
domeniul controlului/ auditului fondurilor private de 
cel puţin 3 ani (dovedită prin coroborarea informaţi-
ilor din carnetul de muncă sau adeverinţa de salariat, 
CV şi fişa de post ) * conform OUG 66/2011; -1 post 
de Consilier juridic gr. IA –D.J.C. –S.C. –Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: juridice. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani 
şi 6 luni; -1 post de Consilier juridic gr. IA –DJC –SL 
-Studii de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă/ studii universitare de licență: juridice. Vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 2 ani şi 6 luni; -1 post de Consilier juridic gr. IA 
–D.G.P.P.R. –S.G.P.P.R. -Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: 
juridice. Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 2 ani şi 6 luni; -1 post de 
Consilier juridic gr. IA –D.G.P.P.R.- C.C.D. –Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată absol-
vite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: juridice. Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani 
şi 6 luni; -3 posturi de Consilier gr. IA –S.B.D. -Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale 
(economice, juridice). Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 1 an; -1 post de 
Consilier gr. IA –D.A.F. –S.P. –C.E. –Studii de specia-
litate: studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare 
de licență: ştiințe inginereşti/ sociale (economice, juri-
dice, administrative)/ medicină veterinară/ umaniste. 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 1 an; -2 posturi de Consilier gr. IA 
–D.A.F. –S.P. –C.I. –Studii de specialitate: studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe 
inginereşti/ sociale (economice, juridice, administra-
tive)/ medicină veterinară/ umaniste. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -2 posturi de Consilier gr. IA –D.P.D.I.F. 
–S.I.F.F.M. -Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice); Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA –D.P.D.I.F. 
–S.P.D. -Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice). Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 

minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA –D.I.B.A. 
–S.I.A. –C.E. - Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice). Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA –D.I.B.A. 
–S.I.A. –C.I. - Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice). Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA –D.I.B.A. 
–S.I.B. –C.E. - Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice)/ arhitectură. 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA 
–D.A.T.L.I.N.A. –S.I.N. –C.E. –Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă/ studii universitare de 
licență: ştiințe inginereşti/ sociale (economice, juridice, 
administrative)/ arhitectură/ matematică şi ştiințe ale 
naturii; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 1 an; -4 posturi de Consilier 
gr. IA –D.I.T. –S.S.P.C.D.R.P. - Studii de specialitate: 
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă/ studii universitare de 
licență: ştiințe inginereşti/ economice. Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 1 an; -1 post de Consilier gr. IA –D.I.T. 
–C.S.I.T. - Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe ingi-
nereşti/ economice, matematică şi ştiințe ale naturii 
(matematică, informatică, fizică). Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an; 
-1 post de Consilier gr. IA –S.R.D. -Studii de speciali-
tate: studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare 
de licență: economice. Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: minim 1 an; -1 post de 
Consilier juridic gr. IA –C.R.F.I.R. 8 Bucureşti-Ilfov 
–CJC –Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: juridice. 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 2 ani şi 6 luni; -6 posturi de Consilier 
gr. IA –O.J.F.I.R. Vrancea, Tulcea, Prahova, Argeş, 
Gorj, Covasna –C.I.T. –Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: 
Studii de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă/ studii universitare de licență: ştiințe inginereşti/ 
economice, matematică şi ştiințe ale naturii (matema-
tică, informatică, fizică)/ Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minim 1 an; Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 30.07.2015, 
ora 16:30, la sediul A.F.I.R., str. Ştirbei Vodă. nr. 43, 
sector 1, Bucureşti. Proba scrisă a concursului se va 
desfăşura în data de 11.08.2015, ora 10:00, la sediul 
AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de AdmPinistrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 190053. Nr. 38356/ 14.07.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mob i l e .  S . F.O .  Vă l e n i  anun ț ă 
organizarea licitației privind vânzarea 
urmă toare lor  bunur i  mobi le:  - 
Autoutil itară Mercedes Benz an 
fabricație 2007 - Prețul de pornire al 
licitației este de 11284 lei exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte, în data de 
31.07.2015, ora 10. Anunțul nr. 38356/ 
14.07.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244/283006 persoana de 
contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
16.07.2015.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250035. Nr. 38355/ 14.07.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mob i l e .  S . F.O .  Vă l e n i  anun ț ă 
organizarea licitației privind vânzarea 
urmă toare lor  bunur i  mobi le:  - 
Autoutil itară Mercedes Benz an 
fabricație 2004 - Prețul de pornire al 
licitației este de 15022 lei exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte, în data de 
30.07.2015, ora 14. Anunțul nr. 38355/ 
14.07.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244/283006 persoana de 
contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
16.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 120098. Nr. 38354/ 14.07.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mob i l e .  S . F.O .  Vă l e n i  anun ț ă 
organizarea licitației privind vânzarea 
urmă toare lor  bunur i  mobi le:  - 
Autoutil itară Mercedes Benz an 
fabricație 2002 - Prețul de pornire al 
licitației este de 13686 lei exclusiv TVA, 
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, 
oraș Vălenii de Munte, în data de 
30.07.2015, ora 10. Anunțul nr. 38354/ 
14.07.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244/283006 persoana de 
contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
16.07.2015.
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Interviul va avea loc în data de 17- 18.08.2015, ora 
10:00, la sediul A.F.I.R., din str. Știrbei Vodă, nr. 43, 
sector 1, București. Date de contact secretari comisie 
concurs –D.G.P.P.R.- S.G.P.P.R.: nr. tel. 031.860.25.48 
-Lorena Lăpădătescu/ 031.860.25.32 –Roxana Vasiliu.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
Universitate, apartament 50 mp, semidecomandat, 
2/8, Km.0, posibil spatii birouri firma. 0754.849.562. 

CITAȚII
Numitul Radean Călin Cornel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com. Ceanu Mare, sat Boldut nr. 87, jud. 
Cluj, este citat la data de 20.08.2015, ora 08:30, la 
Judecătoria Turda, în dosarul nr. 1673/328/2015, în 
process cu Radean-Călin Maria-Monica.

Andrei Florin  domiciliat in Mun.Iasi, str. Anastasie 
Panu, nr. 42, bl. A. Panu 1A1, et. 4, ap. 38, jud.Iasi 
este chemat în judecată în calitate de pârât, pe data 
de 15.10.2015, ora 09:00, la Tribunalul Iași, str.Elena 
Doamna, nr.1A, jud. Iasi, camera S II- et.II, Complet 
com. S1 fal, în proces cu S.C.P. Casa De Insolvenţă 
Homoranu SPRL în calitate de reclamant, în dosarul 
nr. 2107/99/2014/a1, având ca obiect alte cereri cerere 
autorizare executare silită.

Fodor Carmen-Rodica domiciliată în Mun. Iași, Bd. 
Independenţei, nr. 34, bl. Y6, et. 10, ap. 62, Jud. Iași, 
este chemată în judecată în calitate de pârât, pe data 
de 15.10.2015, ora 09:00, la Tribunalul Iași, str.Elena 
Doamna, nr. 1A, jud. Iasi, camera S II- et.II, Complet 
com. S1 fal, în proces cu S.C.P. Casa De Insolvenţă 
Homoranu SPRL în calitate de reclamant, în dosarul 
nr. 2107/99/2014/a1, având ca obiect alte cereri cerere 
autorizare executare silită.

În data de 05.02.2015 a fost înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Timișoara cererea de declarare judecăto-
rească a morţii numitului Popovici Jiva, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în loc. Petrovaselo, jud. Timiș, 
introdusă de reclamanta Popovici Ana. Invităm orice 
persoană care deţine informaţii despre Popovici Jiva 
să comunice datele pe care le cunoaște în legătură cu 
cel dispărut Judecătoriei Timișoara, pe adresa: Timi-
șoara, P-ţa. Ţepeș Vodă, nr. 2A, Cod poștal 300055, 
judeţul Timiș, număr dosar 575/30/2015.

Numitul Alexandru Ion, cu domiciliul în București, 
Aleea Livezilor, nr. 43, bl. 36, sc. 1, ap. 10, sector 5, 
este chemat în calitate de pârât la Judecătoria secto-
rului 5 București în dosarul nr. 5830/302/2015, 
camera P01, complet 2 – cameră de consiliu, pe data 
de 13.08.2015, ora 9.00, în proces având ca obiect 
cerere cu valoare redusă, reclamant fiind Întreprin-

derea Individuală Lazăr Petrișor, cu sediul în comuna 
Pietroșani, judeţul Teleorman. În caz de neprezen-
tare, judecata se va putea face în lipsă, dacă se soli-
cită în scris de către una din părţi.

DIVERSE
Moștenitorii defuncților Niculae Ioana decedată în 
24.01.2012 cu ultimul domiciliu în com. Clinceni, și al 
lui Marin N. Maria decedată la 10.X.2013 cu ultimul 
domiciliu în com. Clinceni, str. Sabarului nr.156, sunt 
citați pentru ziua de 06.08.2015 ora 13.00 pentru a se 
prezenta la biroul individual notarial Savu Niculae, 
cu sediul în orașul Bragadiru, jud. Ilfov, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL 
notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006 împo-
triva debitoarei SC Rubinio Club SRL cu sediul în 
București, Str. Intrarea Depoului nr. 11, Clădire 
Dreapta, sector 2, J40/106/2011, CUI 27879336, în 
dosarul 8496/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
rești, Secția a-VII-a Civilă. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra 
averii debitorului în vederea întocmirii tabelului 
suplimentar este 07.08.2015, termenul de verificare a 
creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a 
tabelului suplimentar de creanțe -07.09.2015, 
termenul de depunere a contestațiilor -24.09.2015, 
termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat 
-07.10.2015. Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 20.10.2015. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

LICITAȚII
Anunţ de participare privind delegarea serviciului de 
transport public pe cablu – instalație telescaun – 
realizat prin proiectul „Dezvoltarea integrată prin 
optimizarea domeniului schiabil și a sistemului 
ecologic de colectare – epurare a apelor uzate mena-
jere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”. Autori-
tatea delegatară – Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Rânca – Corneșu Mare”, judeţul 
Gorj, cod de înregistrare fiscala: 30845163, str. Gilort 
nr. 21, Localitatea Novaci, judeţul Gorj, telefon 
0253/214006, fax 0353/819318. - Hotărârea  privind 
stabilirea modalităţii de gestiune: Hotarârea nr. 
9/01.07.2015. - Aria teritorială: Zona Ranca, judetul 
Gorj, - Procedura de atribuire: licitaţie deschisă. - 
Durata contractului de delegare a gestiunii: 10 ani de 
la data semnării contractului. - Serviciul care 
urmează să fie prestat: serviciul de transport public 
pe cablu – instalație telescaun. - Documentaţia de 
delegare se regaseste pe  site-ul www.cjgorj.ro, secti-
unea Anunturi - achizitii publice; - Data, ora și locul 

de depunere a ofertele:14.09.2015, ora 10:00, Consi-
liul Judetean Gorj, str, Victoriei, nr. 2-4, et 2 cam. 257. 
- Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 15.09.2015, 
ora 10:00, Consiliul Judetean Gorj, str, Victoriei, 
nr.2-4, sala D. - Garanţia de participare: 1.000 lei. - 
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile. Adunarea 
generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Rânca – Corneșu Mare”, Judeţul Gorj- Prin preșe-
dintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu. Orașul 
Novaci Prin primar Dumitru Leuștean. Comuna 
Baia de Fier, Prin primar Dumitru Turbăceanu.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Comuna Vorona, loca-
litatea Vorona, judeţul Botoșani, CIF 3672049, 
telefon/fax 0231-588.643, e-mail: primaria_vorona@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special deschierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Concesio-
narea prin licitaţie deschisă a imobilului in suprafata 
de 45,25 mp, in veederea amenajarii unui cabinet 
medical-medicina de familie, în comuna Vorona, jud. 
Botosani, situat la parterul cladirii Primariei comunei 
Vorona, judetul Botosani, in PC 45. Imobilul se 
concesioneaza pe durata existenţei construcţiei cu 
menţiunea obiectului de activitate, dar nu mai mult 
de 15ani. Redevanta in cuantum de 1euro/luna/mp, 
respective 45,25 euro/luna/45,25 mp. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentatiei de 
atribuire: Persoanele interesate pot intra în posesia 
documentaţiei de atribuire direct de la sediul Primă-
riei comunei Vorona, judeţul Botoșani. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul de Achiziţii publice. 3.3. Costul și condiţiile de 
plata pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006: Costul unui exemplar, este de 
500 lei pe suport de hârtie și magnetic. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 100,00 lei și va fi plătită 
CASH cu chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 

30.06.2015, ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon/fax 0231/588.643, mobil 
0741.396.745. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 05.08.2015, ora 10:00. 
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la Registratură Primăriei comunei 
Vorona, loc. Vorona, jud. Botoșani, cod poștal 717475. 
Ofertele (originale + copie) vor fi introduce într-un 
plic exterior. Plicul exterior va purta menţiunea, 
numele, adresa și nr de telefon al ofertantului. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original + 1 exem-
plar copie). 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.08.2015, 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind  
valorificarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de procedură 
fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație 
publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos 
pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Dabo Gold Agroturism SRL Ciocârlia 
– 28 Iulie 2015, ora 11.00: - Teren extravilan în Ciocârlia în suprafață de 1000 mp – 
preț pornire licitație: 2100 lei; - Teren extravilan în Ciocârlia în suprafață de 726 mp 
– preț pornire licitație: 1500 lei. 2. SC Gopo Impex SRL Manasia - 29 Iulie 2015, ora 
11.00: - Autoturism Fiat 223/ Axlia/ Doblo, an fabricație 2005, uzură 44% - preț 
pornire licitație: 10125 lei. 3. Banciu Cornel – Manasia – 30 Iulie 2015, ora 11.00: - 
Teren intravilan în Manasia în suprafață de 1700 mp – preț pornire licitație: 26175 
lei; - Autoturism berlină Ford B4Y/ HJBC1/ Mondeo an fabricație 2006, 1998 cmc, 
diesel, avariat – preț pornire licitație: - 3750 lei. Prețurile nu includ TVA. Pentru 
participarea la licitație ofertanții au obligația să depună în plic închis, cu cel puțin o zi 
înainte de licitație, următoarele documente: - oferta de cumpărare;  -dovada 
depunerii taxei de participare la licitație – 10% din prețul de pornire al 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; - pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; - 
licitatorii persoane fizice sau juridice au obligația să prezinte dovada emisă de 
creditorii bugetari că nu au obligații fiscale restante. Persoanele care iau parte la 
licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin 
procură specială legalizată. Taxa de participare se plătește în lei de către fiecare 
ofertant la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925, și se consemnează la dispoziția 
organului de executare în contul indicat de acesta. Relații suplimentare la sediul 
Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr. 11A sau la telefon 
0243/254329; 0243/254330.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 22416/10.07.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a-II-a. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în 
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, tronson 1, în temeiul art. 
162, alin. (1) și (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 27, luna iulie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Alexander Motors Services SRL, cu sediul fiscal în 
localitatea Oltenița, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 15, cod fiscal 29996650, dosar de 
executare nr. 1/2014: - mobilier masă, 2 bucăți - 342 lei; - mobilier scaune, 10 bucăți - 
2168 lei; - stoc marfă (diverse specifice magazin auto) - 17486 lei; - centrală termică - 
878 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 
4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului Vl din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 
deschis la Trezoreria Municipiului Călărași – beneficiar AJFP Călărași C.U.I 23710120); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane 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. 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, vă puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, Tronson 1 sau 
la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 - 16.30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
Finanțelor Publice Ploiești. Invitație de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  -  Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești, invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în 
insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru zona II 
să depună, până cel târziu la data de 
27.07.2015, ora 12:00, oferta în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarul de insolvență nr. 
153/1259/2015 privind pe debitoarea 
S.C. Luxor Bets Sport S.R.L., cu sediul 
în Pitești, bd. Nicolae Bălcescu, bl. C6, 
sc. B, et. 3, ap. 14, jud. Argeș, dosar 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat 
Argeș, întocmită conform prevederilor 
art. 16 din Ordinul președintelui 
Agenției Naționale de Administrare 
F i sca lă  n r.  1451/2015 pr iv ind 
procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către 
Agenția Națională de Administrare 
Fiscală.
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ora 11:00, Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, Telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei componente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul proce-
durii de concesionare se face potrivit legislaţiei în 
vigoare. Acţiunile în Justiţie se introduce la secţia de 
Contencios administrative al tribunalului Botoşani, 
Str. Maxim Gorki nr. 8, Botoşani. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 14.07.2015.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru 
concesionare bunuri. 1. Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail a persoanei de contact: Consiliul local Vorona, 
localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 3672049, 
telefon/fax 0231-588.643, e-mail: primaria_vorona@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special deschierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Concesio-
narea prin negociere deschisă a imobilului in supra-
fata de 54.55 mp, in vederea amenajarii unui cabinet 

medical-medicina de familie, în comuna Vorona, jud. 
Botosani, situat la parterul cladirii Primariei 
comunei Vorona, judetul Botosani, in PC 45. 
Imobilul se concesioneaza pe durata existenţei 
construcţiei cu menţiunea obiectului de activitate, 
dar nu mai mult de 15ani. Redevanta in cuantum de 
1euro/luna/mp, respectiv 54,55 euro/luna/54,55 mp. 
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentatiei de atribuire: Persoanele interesate pot intra 
în posesia documentaţiei de atribuire direct de la 
sediul Primăriei comunei Vorona, judeţul Botoşani. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de Achiziţii publice. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plata pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de conceiune de bunuri proprietate 
publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
22/2007: Costul unui exemplar, este de 500 lei pe 
suport de hârtie şi magnetic. Garanţia de participare 

la licitaţie este de 100,00 lei şi va fi plătită CASH cu 
chitanţă fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.07.2015, ora 15:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon/fax 
0231/588.643, mobil 0741.396.745. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 24.07.2015, ora 10:00. 4.2 Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la Registratură 
Primăriei comunei Vorona, loc. Vorona, jud. Boto-
şani, cod poştal 717475. Ofertele (originale + copie) 
vor fi introduce într-un plic exterior. Plicul exterior va 
purta menţiunea, numele, adresa şi nr de telefon al 
ofertantului. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare (1 exem-
plar original + 1 exemplar copie). 5. Data şi locul la 
care este programata inceperea procedurii de nego-
ciere directa: 24.07.2015, ora 13:00. Primaria 
comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, Telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
componente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Soluţionarea 
litigiilor apărute pe parcursul procedurii de concesi-
onare se face potrivit legislaţiei în vigoare. Acţiunile 
în Justiţie se introduce la secţia de Contencios admi-

nistrative al tribunalului Botoşani, Str. Maxim Gorki 
nr. 8, Botoşani. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 13.07.2015.

PIERDERI
Pierdut Atestat transport marfă seria CPC nr. 
0116652000, eliberat de A.R.R. Maramureş la 
23.02.2012 pe numele Ghiran Valer. Se declară nul.

S.C. ASERA Constant S.R.L. cu sediul în Bucureşti, 
sector 3, C.U.I. 16816685, J40/1598/2004, declară 
pierdute (nule) cartea de intervenție a casei de 
marcat marca TOTAL model ZM serie VF600716, 
cu număr de ordine 125531 şi declarațiile de insta-
lare de la punctul de lucru: Bd. Nicolae Grigorescu 
nr.51A, sector 3.

S.C. Arthur Group S.R.L., RO 13020468, 
J40/8285/2014, Bucureşti, Sector 3, declară pierderea 
chitanţierului seria ARTC nr. 0748401- 0748450, din 
care necompletate şi ştampilate de la nr. 0748423- 
0748450. Le declarăm nule.




