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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţi-
oner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de sală, 
ospătar, cameristă. 0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electri-
cian, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.

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

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucu-
reşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii de execuţie vacante: -1 post de inspector asistent; 
-2 posturi de inspector debutant. Desfăşurarea concur-
sului va avea loc la sediul Direcţiei Regionale de Statis-
tică a Municipiului Bucureşti, în data de 25.08.2015 
orele10,00, 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 DRSMB www.bucuresti.insse.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Regionale 
de Statistică a Municipiului Bucureşti şi la numărul de 
telefon 0213.13.20.81.

Rectificare: La Jurnalul Național nr. 6706 din 
26.06.2015 la secțiunea Anunțuri, la Anunțul de 
concurs al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale se face următoarea rectificare: În loc de: 
„Interviul va avea loc în data de 28.07.2015, ora 
10.00, la sediul A.F.I.R., din str. Știrbei Vodă, nr.43, 
sector 1, Bucureşti” Se va citi: „Interviul va avea loc 
în zilele de 28.07.2015 şi 29.07.2015, ora 10.00, la 
sediul A.F.I.R., din str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, 
Bucureşti”.

Primăria comunei Ciulniţa, str. Matei Basarab, nr. 68, 
judeţul Ialomiţa, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a trei funcţii publice vacante de 
execuţie-poliţist local, clasa III, grad profesional 
debutant din cadrul Compartimentului Poliţie 
Locală. Probele stabilite pentru concurs sunt: - proba 
scrisa in data de 24.08.2015 ora 10.00; - interviul in 
data de 26.08.2015, ora 10,00, Ambele probe se vor 
desfăşura la sediul Primăriei comunei Ciulniţa, 
judeţul Ialomiţa; Termenul de depunere al dosarelor 
este de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, partea a III a; Condiţii de partici-
pare la concursul de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: - să îndepli-
nească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999(r) cu modificările şi completările 
ulterioare; - studii medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; - aviz medical cu menţiunea apt 
pentru funcţia publică de execuţie de poliţist local, 
obţinut în urma examenului medical de medicina 
muncii; - permis de conducere categoria B. Condiţiile 
de participare şi de desfăşurare a concursului se 
afişează la sediul Consiliului local al comunei Ciul-
niţa. Relaţii la tel/fax: 0243 218082.

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestio-
reanu” Bucureşti scoate la concurs următoarele 
posturi contractuale conform H.G.286/2011: 1 post 
vacant de asistent medical generalist gradul principal 
cu studii postliceale în cadrul Secției Clinice Onco-
logie Pediatrică; 1 post vacant de asistent medical 
generalist gradul principal cu studii postliceale în 
cadrul Serviciului de Management al Calității Servi-
ciilor Medicale; 2 posturi vacante de asistent medical 
generalist cu studii postliceale în cadrul Secției 
Clinice Oncologie Pediatrică şi 1 post vacant de asis-
tent medical generalist cu studii postliceale în cadrul 
Secției Bloc Operator Chirurgie Toracică; 2 posturi 
vacante de asistent medical generalist debutant cu 
studii postliceale în cadrul Secției Clinice Oncologie 
Pediatrică; 2 posturi vacante de brancardier; 1 post 
vacant de Șef Birou –economist specialist IA în 
cadrul Biroului Achiziții Publice, Contractare; 1 post 
vacant de economist specialist IA în cadrul Servi-
ciului de Management al Calității Serviciilor şi 1 post 
vacant de referent de specialitate I în cadrul Servi-
ciului de Management al Calității Serviciilor Medi-
cale. Dosarele de concurs se depun la Serv.RUNOS 
din cadrul Institutului până la data de 07.08.2015, 
ora 15.00. Proba scrisă va avea loc în data de 
17.08.2015, ora 9.00, iar proba interviu va avea loc în 
data de 19.08.2015, ora 9.00, la sediul Institutului din 
Șos.Fundeni,nr. 252, Sect.2, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizierul institutului şi pe 
site-ul www.iob.ro.

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de 
recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesi-
onal asistent la Serviciul investiţii publice, Direcţia 
tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii 
externe din Aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Gorj. Probele stabilite pentru organizarea 
concursului: - proba suplimentară (verificare a cunoş-
tinţelor în domeniul IT - nivel mediu): 26 august 
2015, ora 09:00, la sediul Consiliului Judeţean Gorj; 
- proba scrisă: 26 august 2015, ora 10:30, la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj; - interviul. Data limită de 

depunere a dosarelor de concurs este în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a şi va conţine în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de 
participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului de 
recrutare, bibliografia de concurs, tematica pentru proba 
suplimentară de testare a cunoştințelor operare PC - 
nivel mediu, informaţii suplimentare privind documen-
tele necesare dosarului de concurs se afişează la sediul 
Consiliului Judeţean Gorj şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Gorj www.cjgorj.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul 
funcţiei publice, IT - Consiliul Judeţean Gorj, camerele 
251/ 241, telefon 0253/212016. Documentele necesare la 
dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum şi 
tematica pentru proba suplimentară de testare a cunoş-
tințelor operare PC - nivel mediu, sunt prezentate în 
Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul 
funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 
0253/212016, interior 251/241.

Primăria oraşului Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan 
Cuza, nr. 53,  judeţul Vâlcea organizează la sediul 
instituţiei, concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice vacante: -,,Consilier”, clasa I, gradul 
profesional principal, la Compartimentul ,,Patri-
moniu”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, buget, 
finante, impozite si taxe locale” al aparatului de 
specialitate al primarului orasului Ocnele Mari; 
-,,Consilier”, clasa I, gradul profesional principal, la 
Compartimentul ,,Executari silite”, din cadrul servi-
ciului ,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe 
locale” al aparatului de specialitate al primarului 
orasului Ocnele Mari; -,,Consilier”, clasa I, gradul 
profesional superior, la Compartimentul ,,Buget 
programe”, din cadrul serviciului ,,Contabilitate, 
buget, finante, impozite si taxe locale” al aparatului 
de specialitate al primarului orasului Ocnele Mari, 
Astfel: -Proba scrisă la 24.08.2015, ora 12.00;  Inter-
viul la 31.08.2015, ora 12.00. Condiţii de desfăşurare 
a concursului sunt cele prevăzute de art. 54 din Legea 
nr. 188/1999  privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată. Conditii specifice: -pentru -,,Consilier”, 
clasa I, gradul profesional principal, la Comparti-
mentul ,,Patrimoniu”, din cadrul serviciului ,,Conta-
bilitate, buget, finante, impozite si taxe locale” al 
aparatului de specialitate al primarului orasului 
Ocnele Mari. -  studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, in domeniul stiintelor economice; - vechime: 5 
ani in specialitatea studiilor. - Cunostinte de operare 
pe calculator: nivel mediu; -pentru  ,,Consilier”, clasa 
I, gradul profesional principal, la Compartimentul 
,,Executari silite”, din cadrul serviciului ,,Contabili-
tate, buget, finante, impozite si taxe locale” al apara-
tului de specialitate al primarului orasului Ocnele 
Mari, judetul Valcea. - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, in domeniul stiintelor economice; - 
vechime: 5 ani in specialitatea studiilor. - Cunostinte 
de operare pe calculator: nivel mediu; -pentru,,Consi-
lier”, clasa I, gradul profesional superior, la Compar-
timentul ,,Buget programe”, din cadrul serviciului 
,,Contabilitate, buget, finante, impozite si taxe locale” 
al aparatului de specialitate al primarului orasului 
Ocnele Mari, judetul Valcea. - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, in domeniul stiintelor economice; - 
vechime: 9 ani in specialitatea studiilor; - Cunostinte 
de operare pe calculator: nivel mediu; - dosarele se 
depun - în  20 de zile de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial,  P. III-a. Informaţii  la telefon 
0250772043 sau la sediul Primăriei Oraşului Ocnele 
Mari – persoana de contact Jdreală Virgiliu-Marian.

Primăria comunei Girişu de Criş, Județul Bihor 
anunță: Primăria comunei Girişu de Criş, județul 
Bihor, organizează la sediul primăriei concurs de 
recrutare, pentru ocuparea a două funcții publice de 
execuție: - referent clasa III, grad profesional debu-
tant, post vacant, din cadrul Compartimentului stare 
civilă, asistență socială, servicii sociale; Condiții  
specifice: - studii: liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; - 
vechimea minimă în specialitate: - alte competențe: 
cunoştințe operare PC, pachet Microsoft Office, nivel 
bază. Consilier, clasa I, grad profesional asistent, post 
vacant, din cadrul Compartimentului cadastru, 
agricol topografie; Condiții  specifice: - studii: univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; - domeniul de studii universi-
tare: Științe inginereşti - Inginerie geodezică. Specia-
lizări: măsurători terestre şi cadastru; Topogeodezie şi 
automatizarea asigurării topogeodezice sau Geodezie 
şi geoinformatică; - vechimea minimă în specialitate: 
minimum 1 an; - cunoştințe de calculator a progra-
melor AutoCAD, Office, Excel, nivel bază. Data 
organizării concursului: - proba scrisă: 24 august 
2015, ora 1000; - interviu: 26 august 2015, ora 1000. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Girişu de Criş, în termen de 20 
zile de la data publicării prezentului anunț în Moni-

torul Oficial al României, Partea a III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.49 din H.G. NR. 
611/2008, modificată şi completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condițiile de participare şi bibliografia 
stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei 
Girişu de Criş. Relații suplimentare, se obțin la secre-
tariatul primăriei, telefon – 0259390035.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez garsonieră mobilată şi spațioasă 
zona Dacia. Tel. 0727/199143.

CITAȚII
SC Italia In Bocca SRL, având CUI RO 29293391, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/13002/2011 este chemată în instanţă la Judecă-
toria Sectorul 1 Bucureşti, în data de 04 Septembrie 
2015, ora 08:30, Completul C32 - civil, Camera 201 în 
calitate de pârât, în dosarul nr. 36801/299/2015, 
având ca obiect pretenţii, în proces cu SC Rifco 
Trading SRL, în calitate de reclamant. 

Numita Stan Stela, cu domiciliul cunoscut în Giurgiu, 
str. Decebal, bloc 55/D, sc. D, ap. 68, judeţul Giurgiu, 
este citată la Judecătoria Giurgiu, în dosar nr. 
6766/236/2015 în calitate de pârâtă în proces cu Lazăr 
Petrişor pentru cerere cu valoare redusă. În caz de 
neprezentare judecata se va putea desfăşura în lipsă.

Societatea Schintee Elena Camelia I.I., cu sediul 
cunoscut în Timişoara, str. Aeroport, nr. 1, bl. 9, sc. A, et. 
1, ap. 5, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
F35/1178/2012, CUI 30503900, este citată la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti, ora 8.30, în data de 18.08.2015, 
în calitate de debitor în dosarul 77087/301/2014, având 
ca obiect ordonanţa de plată OUG 119/2007, art. 1013 
Cod Procedura Civilă, în contradictoriu cu creditoarea 
Metro Cash&Carry Romania SRL.

Societatea SC Diroby SRL, cu sediul în str. Dumbră-
veni, nr. 9A, Craiova, înregistrată la Registrul Comer-
ţului sub nr. J16/732/2010, Cod Unic de Înregistrare 
Fiscală 27108161, în calitate de debitoare a fost obli-
gată, prin Hotărârea nr.10360/2014 din 19.08.2014, să 
plătească creditoarei Metro Cash&Carry Romania 
SRL suma de 4804,14 lei reprezentând debit principal 
plus 2024,54 lei, reprezentând penalităţi de întârziere 
calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până 
la 12.12.2013, în termen de 20 de zile de la comuni-
carea ordonanţei.

Societatea SC Central Pizza SD SRL, CUI 26745182, 
cu sediul în Galaţi, str. Traian, nr. 444, judeţ Galaţi, în 
calitate de debitoare, prin Hotărârea nr. 19615/2012 
din 14.12.2012 a fost obligată la plata, către recla-
manta-creditoare Metro Cash&Carry Romania SRL, 
a sumei de 3.444,21 lei, din care suma de 1.798,22 lei 
cu titlu de contravaloare a mărfii livrate şi neachitate, 
iar suma de 1.645,99 lei cu titlu de penalităţi de întâr-
ziere, în valoare de 0,2% pentru fiecare zi de întâr-
ziere, calculate la valoarea sumei scadente. Instanţa a 
stabilit termen pentru îndeplinirea obligaţiei de plata 
20 zile de la data comunicării ordonanţei.

NOTIFICĂRI
Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă privind pe Selena C SRL, cu 
sediul în Câmpina, Aleea Scărişoarei, nr.6, jud. 
Prahova, J29/1946/1993, având cod fiscal RO 
4387806, dosar nr.3835/105/2015 la Tribunalul 
Prahova. Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor 24/08/2015, termenul tabel 
preliminar 10/09/2015, termen tabel definitiv 
01/10/2015, adunarea creditorilor va avea loc la 
14/09/2015 ora 12 la sediul administratorului judiciar. 

Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea procedurii 
simplificate de insolvenţă privind pe Coge Enginee-
ring SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Bunavestire, nr.15, 
bl.B, parter, ap.1, judeţul Prahova, J29/2427/2006, 
CUI 19188321, dosar nr.2443/105/2015 la Tribunalul 
Prahova. Termenul limita pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor 10/08/2015, termenul tabel 
preliminar 19/08/2015, termen tabel definitiv 
14/09/2015, adunarea creditorilor va avea loc la 
24/08/2015 ora 10 la sediul lichidatorului judiciar.

DIVERSE
Judecătoria Câmpina, Dosar nr.905/204/2015, 
Sentinţa Civilă nr.2145/2015, şedinţa publică de la 27 
Mai 2015, în numele Legii hotărăşte Admite acţiunea 
civilă formulată de reclamanta Anton Daneluta, 
domiciliată în Câmpina, b-dul Carol I, nr.9, bl.P3, 
sc.A, et.6, ap. 26, Judeţ Prahova, împotriva pârâtului 
Anton Petrică, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Câmpina, b-dul Carol I, nr.9, bl.P3, sc.A, et.6, ap.26, 
Judeţ Prahova (citat prin publicitate) şi prin curator 
special Goran Smaranda, domiciliată în Câmpina, 
str. Redutei, nr. 6, jud. Prahova. Constată că părţile 
au dobândit în cursul căsătoriei în calitate de code-
valmasi şi în cote egale de câte 1/2 următoarele 

bunuri comune: apartamentul situat în Câmpina, 
b-dul Carol I, nr.9, bl.P3, sc.A, et.6, ap.26, Jud. 
Prahova. Dispune partajarea bunurilor comune, 
omologând varianta I de lotizare din raportul de 
expertiză contabila întocmit de expert Maghiar Ioan 
astfel: Lotul I – Anton Daneluta primeşte aparta-
mentul situat în Câmpina, b-dul Carol I, nr.9, bl.P3, 
sc.A, et.6, ap.26, jud. Prahova cu obligaţia de a achita 
sultă pentru Anton Petrică în cuantum de 41.084 lei. 
Lotul II – Anton Petrică primeşte sultă în valoare de 
41.084 lei de la lotul I, Anton Daneluta. Obligă 
pârâtul să achite reclamantei reconventional să achite 
suma de 4585 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comuni-
care. Apelul se depune la Judecătoria Câmpina. 
Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 27.05.2015.

SOMAȚII
Judecătoria Craiova. Dosar nr.10449/215/2014. Termen: 
07.12.2015. Complet: C21. Somaţie emisă în baza 
art.1051 alin.1 NCPCiv, prin Încheierea de şedinţă din 
data de 06.07.2015. Reclamanţii posesori Păunescu 
Jenica, cu domiciliul în Craiova, Str. Cavaleriei, nr. 62, 
Judeţul Dolj, Nicola Iulia, cu domiciliul în Craiova, Str.
Brateş, nr.4, Judeţul Dolj, Păunescu Constantin, cu 
domiciliul în Craiova, Bdul. 1Mai, nr. 1, Bl. M23, sc. 1, 
ap.12, Judeţul Dolj şi Păunescu Viorel, cu domiciliul în 
Craiova, Str.Potelu, nr.17, Judeţul Dolj, invocă în 
dosarul 10449/215/2014 al Judecătoriei Craiova, dobân-
direa proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului 
compus din teren intravilan în suprafaţă de 600 mp, 
situat în Craiova, Str.Potelu, nr.17, Judeţul Dolj şi 
construcţiile edificate pe acesta, respectiv o construcţie 
cu destinaţia de locuinţă, compusă din 2 camere, bucă-
tărie, baie şi hol, cu următorii vecini: la N- Str.Potelu; la 
E- Burtea Gheorghiţa; la V- Creţescu Alexandru; la S- 
Vâlcu Ion. Se somează orice persoană interesată să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece la 
judecarea cererii. 

Judecătoria Iaşi. Secţia civilă. Iasi, str. Anastasie 
Panu nr. 25. Dosar nr. 14200/245/2014. Emisa la data 
de 09.07.2015. Somaţie privind uzucapiunea – art. 1051 
alin. 2 NCPC. În baza încheierii de şedinţă din data de 
29.06.2015, pronunţată de Judecătoria Iaşi, în dosarul 
nr. 14200/245/2014,  prin prezenta vă informam că, prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub acest 
număr, reclamanţii Covalciuc Ovidiu Dumitru Ciprian 
domiciliat în sat Hlincea, com. Ciurea, jud. Iaşi şi Cova-
lciuc Mihaela, domiciliată în iaşi, str. Rândunica nr. 7, 
jud. Iaşi, au solicitat să se constate prin hotărâre judecă-
torească că au dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului teren situat în Iaşi, str. 
Rândunica nr. 7-9 jud. Iaşi. Terenul nu este intabulat în 
cartea funciară şi nu are număr cadastral alocat. Orice 
persoană interesată este somată ca în termen de 6 luni 
de la afişarea prezentei somaţii să formuleze opoziţie, 
după care se va trece la judecarea cererii.

LICITAȚII

Conpet S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor socie-
tăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a 
IV-a. În perioada 17.07-23.07.2015 au fost postate 
pe site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invita-
ţiile/anunţurile de participare, însoţite de docu-
mentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se 
găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. 1. 
Servicii de verificare a documentaţiei tehnico-eco-
nomică pentru „proiectare şi execuţie lucrări de 
înlocuire a conductei de etan - 5 9/16 Turbu-
rea-Arpechim Piteşti, pe o lungime de cca 350 m, 
în zona mal stâng Amaradia, loc. Bratesti, jud. 
Gorj, 2. Servicii de verificare a documentaţiei 
tehnico-economică pentru „lucrări de punere în 
siguranţă traversare râu Vedea cu conducta ţiţei 
- 6 5/8 L.A.C.T. Badesti- Icoana, în zona loc. 
Icoana jud. Olt „ - Proiect nr. 300/2015 elaborat 
de S.C. SNIF PROIECT, 3. Fumizare bilete 
avion, emite de asigurări medicale de călătorie, 
rezervări şi contractări de servicii de cazare la 
hotel pentru deplasările în străinătate ale delega-
ţilor Conpet SA, 4. Lucrări de modernizare a 
sistemului de pompare din rampă de încărcare a 
ţiţeiului Cireşu, Judeţul Brăila. 5. Servicii de 
proiectare pentru execuţia lucrărilor de înlocuire 
conducta de transport ţiţei - 5 9/16 Pacureti-Mă-
gurele, pe tronsonul pârâu Sărăţel - ieşire pădure, 
jud. Prahova, în lungime de cca. 1200 m. 6. 
Servicii de proiectare pentru execuţia lucrărilor 
de înlocuire conducta transport ţiţei - 6 5/8 şi - 8 
5/8 Oprisenesti-Cireşu, în zona Perişoru, în 
lungime cca. 3550 m. 7. Servicii de proiectare 
pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţă 
traversare rău Argeş zona Căteasca, judeţul 
Argeş, etapa II. Director Departament Manage-
mentul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu 
Albu; şef serviciu achiziţii Jr. Agripina Tircavu; 
serviciu achiziţii Exp. Achiziţii Corina Iosif.
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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. 23656 din 23.07.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Licitația – I-a. 
Anul – 2015 - luna – Iulie - ziua – 23. 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 08, orele 11.00, anul 
2015, în localitatea Oltenița, str. Bulevardul Republici, Tronson 1, Bloc Republici, se vor 
vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dumitru 
Victoria Petra, cu domiciliul fiscal în localitatea Curcani, str. Școlii nr. 18. a) clădire în 
suprafață de 175.63 mp, compusă din șase camere, un hol și o bucătărie și construită 
din cărămidă, situată în localitatea Curcani, jud. Călărași, str. Școlii nr. 1, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 70957 lei (exclusiv TVA*)); b) teren intravilan, în 
suprafață de 1779.02 mp, situat în localitatea Curcani, str. Școlii nr. 18, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 56437 lei (exclusiv TVA**)). *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este /scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
**) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare este /scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), 
lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: 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 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 0242.513166. Data afișării: 24.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Licitația I. Nr. 93349/22.07.2015. Dosar executare 
nr. 49647/15.04.2014. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna iulie ziua 22. 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 05, luna august, orele 10.00, 
anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Caliment Vali și 
Caliment Elena, cu domiciliul fiscal în localitatea Bărcănești, str. Principală nr. 228, 
jud Prahova. Proprietatea este amplasată în Crevedia, localitatea Dârza, strada 
Gării, jud Dambovita: - casă de locuit în suprafață construită de 114 mp și suprafață 
utilă de 99,73 m.p; construcție rezidențială, an construcție 2012 – în executie, 
parter + etaj, grad seismic VIII, structură zidărie portantă, compartimentare cu 
cărămidă, acoperiș tip Șarpantă, învelitoare tablă, finisaje medii; - preț de evaluare 
158419 lei; preț pornire licitație 158419 lei; - teren aferent în suprafață de 420 m.p., 
CF 74437-C1; preț evaluare 17.100 lei; preț pornire licitație 17.100 lei. Creditori: 
A.N.A.F – D.G.RF.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița. Sarcini: Ipotecă legală 
50163/26.06.2014. 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. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei 
stabilită pentru desfășurarea licitației. 04.08.2015. 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, persoană de contact Necula Mariana. Data afișării: 
24.07.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. 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 Paneor - Com SRL – Rucăr, după 
cum urmează: Denumire: Autocamion marca Roman, nr. înmatriculare AG-01-BGP, 
an fabricație 1982. Valoare [Ron, fără TVA]: 8.000 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depuna 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 
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 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 04/08/2015. Licitația va 
avea loc în data de 05/08/2015, ora 11:00:00, la sediul S.F.M. Câmpulung, str. 
Negru Vodă nr. 117 - corp Muzeu. 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 Administrația Finanțelor Publice Câmpulung, tel. 
0248.510098.

Anunţ de participare la licitaţie pentru închirierea 
unor suprafeţe de teren din albiile minore. 1. Infor-
maţii 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: închi-
riere 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; certifi-
cate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor 
exigibile de plata a impozitelor si taxelor către stat 
inclusiv cele locale; certificat de atestare fiscală; cazier 
fiscal emis MF; cazier judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de admi-
nistraţia fiscală; fisa de informatii generale privind 
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se 
află in litigiu cu titularul dreptului de administrare. 4. 
Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită  prin 
ordin de plată sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi închi-

riat: Închiriere suprafaţă de teren în albia minoră a 
râului Olt din Jud. Sibiu, pentru înlăturarea materia-
lului aluvionar: Judeţul Sibiu Lotul 1 – 16.108 mp 
teren în albia minoră a râului Olt, situat în Com. 
Turnu Roşu, Jud.Sibiu. 6. Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 13.08.2015 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 acestora: 13.08.2015 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 Admi-
nistraţiei 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 închi-
riere.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã lici-
taţie publică deschisă în scopul concesionării unui  
teren în suprafaţă de 449,00 mp., aparţinând dome-

niului privat de interes local al municipiului Alexan-
dria, situat în strada Alexandru Ghica, nr.213C, lot 1. 
Perioada de concesionare este de 25 ani. Licitaţia va 
avea loc la data de 19.08.2015, orele 11:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se 
primesc la registratura Primăriei Municipiului 
Alexandria,  pânã în preziua datei de  licitaţie, orele 
16:00, într-un singur exemplar în limba română. 
Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achizi-
ţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int. 132, fax. 0247317728. Împotriva 
licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea 
face contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada 
Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigi-
ilor se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia 
Contencios Administrativ (strada Ion Creangă, nr. 53, 
Alexandria). Clarificările privind licitaţia se pot 
obţine maxim până la data de 12.08.2015.

Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asoci-
atii S.P.R.L., scoate la vânzare următoarele imobile: 
1.Teren extravilan situat în com. Ștefăneştii de Jos, 
județul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/25, în suprafață 
de 12.000 mp. Prețul de pornire al licitației este de 
113.400 EURO exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren extra-
vilan situat în com. Ștefăneştii de Jos, județul Ilfov, 
tarlaua 10, parcela 40/4/23, în suprafață de 22.336 
mp. Prețul de pornire al licitației este de 211.075,20 
EURO exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini este 
de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren extravilan situat în 
com. Ștefăneştii de Jos, județul Ilfov, tarlaua 10, 
parcela 40/3/26, în suprafață de 12.800 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 120.960 EURO exclusiv 
TVA. Prețul caietului de sarcini este de 2.000 lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condițio-
n a t ă  d e  c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r. 
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca 
Comercială Feroviară, Ag. Popa Tatu, sub sancțiunea 
decăderii, cel mai târziu până la data şedinței de lici-
tație, a garanției de 10% din prețul de pornire a licita-
ției, de achiziționarea până la aceeaşi dată a Caietelor 
de sarcini şi a Regulamentului de licitație pentru 
proprietățile imobiliare. Pentru imobilele menționate 
mai sus prima şedință de licitație a fost fixată în data 
de 06.08.2015, ora 15.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele şedințe de licitații 
vor avea loc în datele de 13.08.2015, 20.08.2015, 

27.08.2015, 03.09.2015, 10.09.2015, 17.09.2015, 
24.09.2015, 01.10.2015, 08.10.2015 si 15.10.2015 ora 
15.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com. 

Debitorul SC Sangria Com SRL în faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L., 
scoate la vânzare: 1. Terenuri arabile situate în extra-
vilanul comunei 1 Decembrie 1918, satul 1 Decembrie 
1918, județul Ilfov, formate din: -Teren în suprafață 
de 1.190 mp, amplasat în tarlaua 3, parcela 6/17/45; 
Prețul de pornire al licitației este de 4.267,4 Euro 
exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 
lei exclusiv TVA. -Teren în suprafață de 1.260 mp 
amplasat în tarlaua 3/9, parcela 6/17/44. Prețul de 
pornire al licitației este de 4.515,85 Euro exclusiv 
TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 lei 
exclusiv TVA. 2. Mijloace fixe (carmangerie) aparți-
nând SC Sangria Com SRL -în faliment, prețul de 
pornire al licitației este reprezentat de valoarea de 
vânzare forțată din Raportul de evaluare, exclusiv 
TVA, diminuată cu 50%, pentru fiecare bun în parte, 
iar lista cu aceste bunuri poate fi vizualizată pe site-ul 
www.dinu-urse.ro. Prețul Caietului de sarcini este de 
500 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este 
condiționată de consemnarea în contul  nr. 
RO77PIRB4211727014001000, deschis la Piraeus 
Bank Romania, Sucursala Panduri, până la data şi 
ora stabilită pentru şedința de licitație, a garanției de 
10% din prețul de pornire al licitației, de achizițio-
narea până la aceeaşi dată a Caietelor de sarcini 
pentru terenuri şi pentru mijloacele fixe. Prima 
şedință de licitație a fost fixată în data de 10.08.2015, 
ora 14.00, iar dacă acestea nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data de 
24.08.2015, 07.09.2015, 21.09.2015 şi 05.10.2015, ora 
14.00. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru relații 
suplimentare sunați la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

În temeiul art.162 alin.(1), (2) şi art.136 alin.5 şi alin.8 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
4, luna august, ora 12.00, anul 2015, va avea loc la 
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Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 102044/ 22.07.2015. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova – Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii, în temeiul art. 162 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
organizează licitaţie deschisă în vederea vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 06, luna august, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin 
licitaţie publică deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Hidraulica Uzina Mecanica Plopeni S.A. cu domiciliul 
fiscal declarat în Oraş Plopeni, str. Republicii, nr. 1, jud. Prahova, C.U.I. 15983987: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţ de pornire a licitaţiei, exclusiv 
T.V.A. (lei), Cota TVA*): 1, Mașină frezat danturat FD 250S 300 – nr. inv. 200338, 37.966 lei, 24%; 2, Mașină de rectificat Tachella 
– nr. inv. 200340, 293.697 lei, 24%; 3, Mașină de debitat cu bandă Kasto – nr. inv. 202367, 50.155 lei, 24%; 4, Mașină de măsurat 
în coordonate 3D – nr. inv. 308821, 41.854 lei, 24%; 5, Compresor Vario 22-08 TR 500 – nr. inv. 202372, 9.739 lei, 24%; 6, 
Instalație de încălzire cu panouri ceramice – nr. inv. 2901, 66.158 lei, 24%; 7, Centru vertical cu comandă numerică Okuma CNC 
VMC MB46 VAE – nr. inv. 202369, 272.799 lei, 24%; 8, Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2895, 21.801 lei, 24%; 9, 
Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2896, 21.801 lei, 24%; 10, Motostivuitor – nr. inv. 42859, 11.441 lei, 24%; 11, Cazan RMG 90 cu 
echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2888, 17.338 lei, 24%; 12, Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2889, 
17.338 lei, 24%; 13, Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2890, 17.338 lei, 24%; 14, Strung cu comandă 
numerică Okuma – nr. inv. 202360, 222.474 lei, 24%; 15, Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202361, 171.278 lei, 
24%; 16, Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202362, 180.098 lei, 24%; Total: 1.453.275 lei. *) Regimul şi cotele de 
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării prin licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul A.J.F.P. Prahova din Mun. Ploieşti, 
str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 11, sau la telefon 0244/407710, int. 168. Data afişării: 24.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter 
personal – 20270. Dosar de executare nr. 4100282/2015. Nr. 5087 din 22.072015. 
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 
2015 luna august ziua 04. 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 august, orele 11.00, 
anul 2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a III a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Taliom SRL, cu domiciliul fiscal în jud. Călărași, localitatea Budești, str. x, nr. x, bl. x, sc. 
x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală: 4100282. Prețul de pornire a licitației pentru 
accestea este următorul (exclusiv TVA): Teren intravilan arabil în suprafață de 1238 
mp - situat în oraș Budești, jud. Călărași, cu o valoare de 41.537,00 lei. Teren intravilan 
în suprafață de 1042 mp, situat în oraș Budești, jud. Călărași, cu o valoare de 
34.959,00 lei. Magazie cereale în suprafață de 200 mp, situată în oraș Budești, jud. 
Călărași cu o valoare de 17.163,00 lei. Total valoare = 93.659 Ron (exclusiv TVA). Cota 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. 
(2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. 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 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. Bunurile licitate vor fi diminuate cu 50%, licitația 
a-III-a, conform legislatiei în vigoare. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 
la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.528304, orele: 8.00-16.30. Data 
afișării: 30.07.2015.

sediul A.J.O.F.M.Vâlcea, situat în Rm.Vâlcea, str.
Dacia, nr.8, bl.Transcozia, sc.B, et.2, cam. 14, jud.
Vâlcea, vânzarea la licitaţie publică (a doua licitaţie) 
a bunurilor imobile, aparţinând  debitorului Comă-
nescu Valentin, cu domiciliu în localitatea Vaideeni, 
sat Izvoru Rece, jud.Vâlcea: Proprietatea imobiliară, 
Casă de locuit -tip P+E -clădire nouă (Scsol 
=70,00mp; Scd =140,00mp) +teren cotă parte (cp), în 
valoare de 157.830,00Lei, care se poate vinde pentru 
recuperarea creanţei datorate A.J.O.F.M.Vâlcea, ca 
urmare a Sentinţei penale nr.148/13.03.2013, este 
situată în Vaideeni, sat Izvoru Rece, jud.Vâlcea. 
Pentru că este a doua licitaţie pretul de pornire a 
licitaţiei este diminuat cu 25% faţă de preţul de 
evaluare, conform art.162 alin.8 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Menţiune: Preţul nu include T.V.A. Pentru 
bunurile menţionate mai sus s-a instituit sechestrul 
asigurator prin Procesul-verbal de aplicare a seches-
trului penal nr.185/P/2011 emis de Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -Direcţia 
Naţ iona lă  Ant i corupţ i e ,  Sent in ţa  pena lă 
nr.148/13.03.2013 emisă de Judecătoria Rm.Vâlcea 
-Secţia Penală în dosarul 11059/288/2012, sechestru 
î n s c r i s  î n  C a r t e a  F u n c i a r ă  î n  f a v o a r e a 
A.J.O.F.M.Vâlcea. Pentru bunurile imobile menţio-
nate mai sus nu au fost comunicate titluri executorii 
de nici un alt creditor. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul 
de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare, următoa-
rele: oferte de cumpărare; dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de pomire a 
l i c i t a ţ i e i  î n  c o n t u l  A J O F M  Vâ l c e a  n r. 
RO92TREZ6715005XXX000112 deschis la Trezoreria 
Rm.Vâlcea, Cod Fiscal 11342394; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant (prin procură 
specială autentică); pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe Certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer-
ţului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoa-
nele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii 
fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabi-
lită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevede-
rile art.172-173 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru infor-

maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru 
din Rm. Vâlcea, str. Dacia, nr.8, bl. Transcozia, et. 2, 
sc.B, cam.14, jud.Vâlcea sau la telefon numărul: 
0250.735.608, persoană de contact: Luminiţa Geor-
gescu.

Directia Silvica Iasi, cu sediul in Iasi, str. Gh. Asachi 
nr.2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu 
nr. J40/450/1991,  cod fiscal RO1590120, telefon 
0232244680, fax 0232244631, e-mail office@iasi.
rosilva.ro, incheie contracte de livrare pentru anul 
2015, prin selectie de oferte in conditiile legii, pentru 
fructe de macese, porumbar si paducel, congelate si 
ambalate in saci de hartie plastifiata. Agentii econo-
mici interesati vor depune la secretariatul Directiei 
Silvice Iasi, pana la data de 03.08.2015, ora 11.00, 
oferta privind cantitatea solicitata si pretul oferit in 
euro/tona pe specii, insotita de urmatoarele docu-
mente: actul constitutiv si certificatele de mentiuni 
daca exista, documentele de inscriere la Oficiul Regis-
trului Comertului si de inregistrare fiscala si decla-
ratie pe proprie raspundere ca nu are datorii la RNP 
– Romsilva sau fata de unitatile sale. Nivelul minim 
al pretului ce se va lua in calcul pentru acceptarea 
ofertelor este 650 euro/to pentru macese, 550 euro/to 
pentru porumbe si 620 euro/to pentru paducel, fara 
TVA, platibil in lei la cursul BNR din ziua livrarii. Va 
fi declarata cistigatoare firma care ofera pretul cel 
mai mare. In cazul care se va depune o singura oferta 
acceptabila sau numai oferte inacceptabile, pretul de 
livrare se va stabili prin negociere. La incheierea 
contractului firma castigatoare va achita, sub forma 
de avans, o suma reprezentind 30% din valoarea 
contractului. Relatii suplimentare la telefon 
0232244680,  mobil  0730653751 sau e-mail 
productie@iasi.rosilva.ro.

1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, Horezu, judeţul Vâlcea, telefon 0250860190, 
fax 0250860481, email primaria@orasul-horezu.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului ce urmează să 
fie concesionat: Concesionarea loturilor de teren nr. 1, 
4-7, 10-15, 17-22 şi 24 din punctul “Treapt” oraş 
Horezu, judeţul Vâlcea, ce aparţin proprietăţii publice a 
oraşului Horezu, în vederea înfiinţării “Parc Industrial 
Treapt” (hale industriale, spaţii de producţie, unităţi 
industriale, spaţii comerciale şi construcţii anexe). 
Nivelul minim al investiţiei va fi de 75.000 Euro/un 
obiectiv de investiţii/lot de până la 2.500 mp, sau 5-10 
locuri de muncă create/lot de până la 2.500 mp, 150.000 
Euro/un obiectiv de investiţii/lot/5.000 mp, sau 10-20 de 
locuri de muncă create pe fiecare obiectiv de investiţie/
lot-5.000 mp, 300.000 euro/lot până la 10000 mp sau 
30-40 locuri de muncă create/lot până la 10000 mp. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se poate 
obţine de la Primăria oraşului Horezu, str. 1 Decembrie, 
nr.7, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, cam.3. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Direct de la Primăria oraşului Horezu. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Secretar oraş 
Horezu. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 22/2007: 20 lei/exemplar, în numerar la casieria 
unităţii. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
30/07/2015, ora 15,00. 4. Informaţii privind ofertele: Oferta 
va avea o parte tehnică şi una financiară, conform docu-
mentaţiei de atribuire. 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 03.08.2015, ora 11,00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria oraşului Horezu, str. 1 Decem-
brie, nr.7, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exem-
plare, original şi copie. 5. Data şi locul la care este progra-
mată începerea procedurii de negociere directă: 03.08.2015, 
Ora 12. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalului Vâlcea, Scuarul 
Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250739120, Fax: 
0250732207, E-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 
Termenele pentru sesizarea instanţei sunt cele 
prevăzute de Legea nr.554/2006, cu modificările 
ulterioare. 7. Data transmiterii anunţului negoci-
erii către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
23/07/2015.

PIERDERI
Declar pierdută legitimaţie de serviciu tip SSAVC pe 
numele Cotonschi Anton. O declar nulă.

Pierdut Atestat ADR seria ADR 41262 pe numele 
Bran Marian Ciprian. Se declară nul.

Pierdut card de sănătate pe numele Ciobanu Ana. Îl 
declar nul. 

Subsemnatul Scorcea Remus Marian declar pierdute 
următoarele documente: -atestat profesional sofer 
transport marfă; -cartelă tahograf. Se declară nule.


