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OFERTE SERVICIU
S.C. HTR Spedition S.R.L.– Iaşi, angajează agent 
transport cunoscător al limbilor: cazahă, rusă, germană, 
engleză. Relații la tel. nr. 0734-890578.

Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a Pieţei 
Centrale Agroalimentare a municipilui Câmpina 
anunţă organizarea unui concurs la sediul sau din 
strada republicii, nr. 16a, pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant: îngrijitor în cadrul comparti-
mentului administrativ (perioada nedeterminată). 
Condiţii necesare: - Minim studii generale; - Clinic 
sănătos şi rezistenţă în condiţii de stres; - Programul 
concursului: 26.11.2015, ora 10,00 / proba practică 
26.11.2015, ora 12,00 / interviu. Dosarele se depun la 
sediul instituţiei din Str. Republicii, nr. 16A, comparti-
mentul juridic, până în data de 13.11.2015. Persoana de 
contact: Filip Ecaterina / Relaţii la tel.: 0344-108513.

Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, 
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi: 1 
post Redactor I (S), în cadrul Serviciului Mediatecă, cu 
studii superioare şi minim 3 (trei) ani de vechime în 
specialitate; 2 (două) posturi de portar şi alte 2 (două) 
posturi de îngrijitoare, în cadrul Serviciului Adminis-
trativ, Social -Pază, cu studii medii. Data limită de 
depunere a dosarelor: 09.11.2015. Informații suplimen-
tare se pot obține pe adresa de internet: www.unmb.ro, 
la secțiunea Noutăți sau la sediul Universității Națio-
nale de Muzică din Bucureşti, din str. Știrbei Vodă, nr. 
33, sectorul 1, telefon: 021.314.73.03.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul  
O.U.G.  nr. 45/2008 şi H.G. nr.611/2008, anunţă scoa-
terea la concurs a următoarelor funcţii publice vacante 
de  execuție: Direcția Generală Pescuit– A.M. P.O.P.: -2 
posturi de consilier principal. Condiţii specifice: Studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în: economie, finanțe, 
marketing; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice– minimum 5 ani; -1 post de 
consilier superior. Condiţii specifice: Studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în: economie, finanțe, marketing; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice– minimum 9 ani. Concursul va avea loc 
la sediul M.A.D.R. în data 12 noiembrie 2015, orele 
10.00 proba scrisă. Dosarele de înscriere se depun în opt 
zile de la publicare. Bibliografia, condiţiile specifice de 
participare precum şi actele solicitate candidaţilor la 
înscriere vor fi  publicate pe pagina de web www.madr.
ro şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, 
sector 3 Bucureşti.

Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 
cu sediul în Bucureşti, Valea Oltului 31-35, cod fiscal 
26479633, organizează concurs pentru ocuparea a 1 
post vacant de  Inspector specialitate, perioadă nedeter-
minată. Concursul se va desfăşura conform H.G. 
286/2011 modificată şi completată prin H.G. 1027/2014, 
astfel: Proba scrisă- 23.11.2015, ora 10.00. Proba 
interviu– 24.11.2015, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
specificate la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011 actuali-
zată; -absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă– 
Drept/ Administraţie publică; -experiență în funcția de 
Administrator; -vechime de aproximativ 5 ani. Candi-
dații vor depune dosarele de participare la concurs 
(întocmite conform art.17 din H.G. 286/2011 actuali-
zată) până la data de 16.11.2015, ora 15.00 la sediul 
D.A.F.L. S6. Relaţii suplimentare la sediul: D.A.F.L.S.6,  
telefon: 0725555903, fax: 0213657473, e-mail: relatiicu-
publicul@dafls6.ro.

Camera Agricolă Judeţeană Gorj organizează concur-
surile de recrutare pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacante: - consilier, clasa I, 
gradul profesional debutant la Compartimentul 
resurse umane şi relaţii publice din cadrul Camerei 
Agricole Judeţene Gorj; - consilier, clasa I, gradul 
profesional asistent la Compartimentul financiar-con-
tabilitate din cadrul Camerei Agricole Judeţene Gorj; 
- consilier, clasa I, gradul profesional debutant la 
Centrul local de consultanţă Stăneşti, Compartimentul 
centre locale de consultanţă agricolă din cadrul 
Camerei Agricole Judeţene Gorj. Probele stabilite 
pentru organizarea concursurilor. A. Pentru funcţia 
publică de execuţie vacantă de  consilier, clasa I, gradul 
profesional debutant la Compartimentul resurse 
umane şi relaţii publice; - proba suplimentară (verifi-
care a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu): 7 
decembrie 2015, ora 09:00, la sediul Camerei Agricole 
Judeţene Gorj; - proba scrisă: 7 decembrie 2015, ora 
10:30, la sediul Camerei Agricole Judeţene Gorj; - 
interviul. B. Pentru funcţia publică de execuţie vacantă 
de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la 
Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul 
Camerei Agricole Judeţene Gorj; - proba suplimentară 
(verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel 
mediu): 14 decembrie 2015, ora 09:00, la sediul 
Camerei Agricole Judeţene Gorj; - proba scrisă:  14 
decembrie 2015, ora 10:30, la sediul Camerei Agricole 
Judeţene Gorj; - interviul. C. Pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant la Centrul local de consultanţă Stăneşti, 
Compartimentul centre locale de consultanţă agricolă 
din cadrul Camerei Agricole Judeţene Gorj. - proba 
suplimentară (verificare a cunoştinţelor în domeniul IT 
- nivel mediu): 21 decembrie 2015, ora 09:00, la sediul 
Camerei Agricole Judeţene Gorj; - proba scrisă: 21 
decembrie 2015, ora 10:30, la sediul Camerei Agricole 
Judeţene 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 Româ-
niei, 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 organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Condiţiile de participare 
şi condiţiile de desfăşurare a concursurilor de recru-

tare, bibliografia de concurs, tematica pentru proba 
suplimentară de testare a cunoştințelor operare PC - 
nivel mediu, informaţii suplimentare privind docu-
mentele necesare dosarului de concurs se afişează la 
sediul Camerei Agricole Judeţene Gorj şi pe site-ul 
instituţiei www.ojcagorj.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0353/803132.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Bacău, cu sediul în Bacău, Str. I S Sturza, nr.63, scoate 
la concurs, în zilele de 02.12.2015 (proba scrisă) şi 
04.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei următoarele 
posturi vacante: Consilier clasa I, grad profesional 
superior – Compartiment execuţie bugetară, financiar, 
contabilitate şi administrare fond garantare pentru 
plata creanţelor salariale; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 
ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozi-
tate; Consilier  clasa I, grad profesional superior – 
Agenţia locală Bacău – Punct de lucru Pd.Turcului; 
Condiţii specifice de participare la concursul pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire 
de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, 
efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 
02.12.2015 – ora 09:00 – proba scrisă 04.12.2015 – ora 
12:00 – interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Bacău.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, carte 
veche românească, cărţi cu autograf, tablouri, grafică, 
icoane, porţelan, statuete. Deplasare la domiciliu. 
0751.22.11.66.

CITAȚII
Intimatul Giacalone Vito este citat pentru data de 
26.11.2015 ora 9.00 la Tribunalul Iaşi, Complet Civil A4 
Sala 5, Etaj 4, în dosarul nr. 5726/245/2014, având ca 
obiect “divorţ fără minori” în proces cu apelant Ciofu 
Claudia Iuliana.

Se citează pârâtul Sbîrnea Gh. Valentin pentru data de 
04 noiembrie 2015, la Judecătoria Horezu, judeţul 
Vâlcea, în proces de divorţ în dosar nr 709/241/2015 cu 
reclamanta Sbîrnea Carla – Maria, cu domiciliul în 
comuna Popeşti, judeţul Vâlcea. 

Se citează la Judecătoria Petroşani, în data de 
18.11.2015, ora 8:45, în dosar nr. 7547/278/2008* - 
partaj judiciar, următorii: Colcer Elena c. Nariţa, 
Costruţ Petru, Costruţ Maria sau moştenitorii acestora 
şi moştenitorii lui Moldovan Ileana.

Se citează pârâta Petre (fostă POP) Ana, la Judecătoria 
Braşov, în data de 06.11.2015, sala J3, ora 9, în dosarul 
nr. 12637/197/2014, în proces cu reclamantul Dragomir 
Ovidiu, având ca obiect „acţiune oblică”.

Popa Liliana, în calitate de reclamantă, îl citează pe 
Popa Viruţă, cu ultimul domiciliu cunoscut în Braşov, 
str. Lanurilor nr. 5, bl. B, sc. B, ap. 23, județul Braşov, în 
calitate de pârât, în dosar civil 28882/197/2014 având ca 
obiect divorț, pentru termenul din 03.12.2015, sala J1, 
ora 9.00, la Judecătoria Braşov.

Numitul Tolbaşu Ion, cu domiciliul în Jud. Vâlcea, oraş 
Băbeni, str. Uzinei, este citat în data de 03.11.2015, 
dosar nr. 11660/288/2014, la Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea.

Se citează Balan Ioan, Brişcaru Eugenia, Rădeanu 
Alexuţa, Iosub Geanina Mihaela, Balan Gabriel Adrian, 
Birică Carmen Nicoleta, Balan Ionuţ Daniel în dosarul 
nr. 3732/193/2008** al Judecătoriei Botoşani, cu termen 
la 25.11.2015, ora 8:30.

DIVERSE
OMV Petrom SA anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Amplasare rezervoare slops; Racor-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația a-I-a. Anul 2015, luna, noiembrie, ziua 05, 
ora 11.00. 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 noiembrie, anul 2015, ora 11.00, 
în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor 
vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului S.C. Miu Transcom Prodimex SRL, cu domiciliul fiscal în sat Florești, loc. 
Florești Stoenești, jud. Giurgiu, CUI-7759238. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: - Autoturism M1 Renault LMRG Megan, berlină, nr. înmatriculare: GR-99-
MIU, nr. de identificare: VF1LMRG0634742742, an fabricație: 2005. Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 9650 lei. Total: 9650 lei. Cota TVA 
*): 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 
este 24%, în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de 
drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul 
fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod 
IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 
10%”; 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 (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire 
la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 
nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Vlad Marian.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Citație. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr. 188, jud. Teleorman, în numele 
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, județul Prahova, în calitate de creditoare, înștiinteaza cetățenii 
turci: Dugan Nazmi, cetățenie turcă, născut la 19.10.1969, cu domiciliul în Turcia, 
Tekirdag, Merkez, yavuz, str. Gulbahce (rezident în Bacău, str. M. Vitea nr. 3, bl. I, sc. 
E, ap. 24), Nadir Camur, cetățenie turcă, născut la 04.10.1953, cu domiciuliul în 
Turcia, Buyukada, cart. Cinar Meydani, Dugan Gulcin cetățenie turcă, născut la 
14.09.1982, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag, Centru, Cartierul Ertugrul, B-dul. 
Orduevi (rezident în București, sect. 1, str. Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), Dugan 
Ozcan cetățenie turcă, născut la 25.01.1975, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag, 
Centru, Cartierul Aydougdu, B-dul. Destan (rezident în București, sect. 1, str. 
Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), pârâți în dosarul nr. 905/87/2013, aflat pe rolul 
Tribunalului Teleorman, că pe rolul Tribunalului Teleorman se află dosarul nr. 
905/87/2013, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale, în care sunt 
chemați în judecată pentru termenul din data de 09.11.2015.

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 Giurgiu. Compartimentul 
Valorificare Bunuri. Anunț licitație 
valorificare bunuri confiscate devenite 
proprietate de stat. În vederea 
valorificării unor bunuri confiscate 
devenite propietate de stat, conform 
O.G. nr. 14/2007, Administraț ia 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, șoseaua București 
nr. 12, valorifică prin vânzare directă 
cantitatea de 327 litri benzină, intrată, 
potrivit legii, în propietatea privată a 
statului, conform prevederilor OG nr. 
14/2007, la prețul de 4,60 lei/litru, 
inclusiv TVA. Informații suplimentare 
se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - 
Compartiment Valorificare Bunuri, aflat 
l a  p a r t e r u l  s e d i u l u i ,  t e l e f o n 
0246.216705, interior 138.



11www.jurnalul.ro ANUNȚURI
dare la linii de dren Depozit OMV Petrom”, propus a fi 
amplasat în Bacău, str. Dr. Alexandru Safran, nr. 14, 
judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, 
şi la sediul SC OMV Petrom SA din Bacău, str. Dr. 
Alexandru Şafran, nr. 14, în zilele de luni – joi, între 
orele 8.00 – 16.30 şi vineri, între orele 8.00 – 14.00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bacău.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL 
notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2006 împotriva 
debitoarei SC Triangle SRL cu sediul în sat Plopeni, 
comuna Dumbrăveşti, P. IND. PLO. OB. 91 - OB. 106, 
județul Prahova, J29/171/2001, CUI 13753825, în 
dosarul 7448/105/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Secția a-II-a Civilă de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea 
creanțelor născute după data deschiderii procedurii 
generale a insolvenței este 16.11.2015. Termenul de 
verificare a creanțelor, de întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului suplimentar de creanțe -15.12.2015, 
termenul de depunere a contestațiilor -04.01.2016, 
termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat 
-13.01.2016. Următorul termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 17.12.2015. Pentru relații: 021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi 
modificată, şi ale Actului Constitutiv al S.C. ASTI 
Control S.A., cu sediul în Calea Plevnei nr. 139 corp B, 
camera 16, sector 6, înregistrată în R.C. sub numărul 
J40/22855/1994, cu Cod Unic de Înregistrare RO 
6598524, (denumită în continuare şi Societatea), preşe-
dintele Consiliului de Administraţie Convoacă 
Adunarea Generală Extrordinară a Acţionarilor S.C. 
Asti Control S.A. pentru data de  08.12.2015, ora 10.00 
la sediul Societăţii. Data de referinţă pentru acţionarii 
îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor este sfârşitul zilei de 
25.11.2015. În cazul în care nu se va întruni cvorumul 
necesar pentru ţinerea adunării la data menţionată mai 
sus, se reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 10.12.2015, ora 10.00, la aceeaşi 
adresă şi având aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este 

următoarea: 1. Aprobarea distribuirii de dividende în 
limita sumei de 208.000 lei brut din profitul Societăţii 
obţinut în 2010; 2. Aprobarea de către A.G.E.A. a 
concluziilor inventarului efectuat în luna iulie 2015; 3. 
Aprobarea unei investiţii în valoare de maxim 15.000 
euro pentru refacerea faţadei imobilului din Calea 
Plevnei nr. 139; 4. Stabilirea datei de 18.12.2015 de la 
care au efect Hotărârile A.G.E.A.; 5. Împuternicirea 
persoanei care va semna Hotărârile A.G.E.A. şi care va 
realiza formalităţile de publicitate şi înregistrare a 
hotărârilor. Acţionarii participă la şedinţa adunării 
generale, personal sau prin reprezentant- în baza unei 
procuri speciale. Procurile speciale de reprezentare se 
vor depune în original la sediul societăţii, până cel mai 
târziu la data de 06.12.2015 ora 10:00, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunarea gene-
rală. Procurile sunt reţinute de societate, facându-se 
menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

LICITAȚII

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii 
nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul Oficial 
al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a, 
Norme revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 a 
Consiliului de Administraţie al societăţii. În peri-
oada 23.10.-29.10.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: - Servicii pentru 
executarea verificării, întreţinerii şi reparării instala-
ţiei de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi în caz 
de incendiu Clădire Dispecerat Central CONPET, 
Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de 
documentele care stau la baza întocmirii ofertelor, se 
găsesc pe pagina proprie de internet (www.conpet.
ro), la secţiunea Achiziţii publice: Director Departa-
ment Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. 
Radu Albu. Şef serviciu achiziţii Jr. Agripina 
Tircavu. Serviciu achiziţii Exp. Ap Corina Iosif.

Compania Energopetrol S.A. societate în insolvenţă, 
vinde autoutilitară marca Ford Transit, an fabricaţie 
2008, nr. înmatriculare PH-23-EPD, km la dată 
inspecţiei 161.300. Preţul de pornire al licitaţiei este de 

6.922 euro (preţ fără TVA). Licitaţia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar în data de 05.11.2015 
ora 13:00, iar în cazul în care bunul nu va fi valorificat, 
această este reprogramată pentru data de 10.11.2015, 
13.11.2015, 17.11.2015, 20.11.2015, 24.11.2015, 
27.11.2015, 02.12.2015, 04.12.2015, 08.12.2015 la 
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Cererile de înscriere la 
licitaţie se depun în original la sediul administrato-
rului judiciar însoţite de toate documentele prevăzute 
în regulamentul de vânzare. Înscrierea la licitaţie se 
poate efectua cu 48 de ore înaintea datei ţinerii licita-
ţiei, mai multe relaţii precum şi achiziţionarea regula-
mentului  de vânzare se pot obţine de la 
administratorului judiciar, la adresa mai sus menţio-
nată, la numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.

Anunț de participare la licitație 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; certificatul consta-
tator emis de ORC, valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor 
către stat inclusiv cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al admi-
nistratorului; bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, 
vizat de administraţia fiscală; fisa de informatii gene-
rale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declarație 
că nu se află in litigiu cu titularul dreptului de admi-
nistrare. 4. Cuantumul şi forma garanţiei de partici-
pare: 10% din valoarea minimă a chiriei anuale, 
constituită  prin ordin de plată sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă a bunului ce 
urmează a fi închiriat: Închiriere suprafaţă de teren în 
albia minoră a pârâului Şinca din  Jud. Braşov, pentru 
înlăturarea materialului aluvionar: Judeţul BraŞov 
Lotul 1 – 5.301 mp teren în albia minoră a pârâului 
Şinca, situat în Com.Şercaia, Jud.Braşov. 6. Data, 
locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 17.11.2015  

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: 17.11.2015 
începand cu ora 10:30 la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caietului de sarcini: 
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  
Biroul Patrimoniu - Cadastru, 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 atribu-
irea contractului de închiriere.

Anunţ de participare la negociere directă privind dele-
garea serviciului de transport public pe cablu – insta-
lație telescaun – realizat prin proiectul „Dezvoltarea 
integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a 
sistemului ecologic de colectare – epurare a apelor uzate 
menajere în zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”. Auto-
ritatea delegatară – Asociaţia de Dezvoltare Intercomu-
nitară „Rânca – Corneşu Mare”, judeţul Gorj, cod de 
înregistrare fiscala: 30845163, str. Gilort nr.21, Locali-
tatea Novaci, judeţul Gorj, telefon 0253/214006, fax 
0353/819318; - Hotărârea privind stabilirea modalităţii 
de gestiune: Hotărârea nr. 9/01.07.2015; - Aria terito-
rială: Zona Rânca, județul Gorj; - Procedura de atri-
buire: negociere directă; - Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 10 ani de la data semnării contrac-
tului; - Serviciul care urmează să fie prestat: serviciul de 
transport public pe cablu – instalație telescaun; - Docu-
mentaţia de delegare se regăseşte pe site-ul www.cjgorj.
ro, secțiunea Anunțuri - achiziții publice; - Data, ora şi 
locul de depunere a ofertele: 02.12.2015, ora 10:00, 
Consiliul Județean Gorj, str, Victoriei, nr.2-4, et 2 
cam.257; - Verificarea documentelor de eligibilitate va 
avea loc la data 02.12.2015, ora 12:00, Consiliul Jude-
țean Gorj, str. Victoriei, nr.2-4, sala D; - Garanţia de 
participare: 1.000 lei.(se va depune în contul 
RO18BRDE200SV51058212000); - Durata de valabili-
tate a ofertei: 90 de zile.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin 
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de 
lichidator judiciar al Eurodo Maxim SRL desemnat 
prin Sentinţa Civilă nr. 1594 din data de 12.02.2014, 
pronunţată în Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe rolul 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. 462M. Nr. 20945/20.10.2015. Anunțul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna 
Octombrie ziua 20. 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 20, luna Noiembrie, orele 
10.00, anul 2015, în localitatea Moreni, str. Piața Moreni, nr. FN, se vor vinde prin 
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Provial SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ioan, nr. 19, bl., sc., etaj, ap., 
cod de identificare fiscală RO 3807731: a) clădire în suprafață de 136 mp, compusă 
din trei camere, hol, bucătărie, terasă – utilizată în prezent ca depozit și magazin 
produse panificație - clădire tip parter având structura de rezistență din stâlpi și 
grinzi din beton armat, pereți din umplutură și compartimentare realizați din zidărie 
tip BCA, situată în localitatea Moreni, str. Piața Moreni, nr. FN, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației 68036 lei, exclusiv TVA (prețul de evaluare redus cu 50% fiind cea 
de a IV-a licitație), terenul pe care este amplasată este concesionat de la Primăria 
Moreni. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: Somație dosar 506/2003 BEJ Adrian Deaconescu. Notă: Vânzarea 
este scutită de TVA, conform prevederilor art. 141, alin. 2, lit. f din Legea 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completarile ulterioare. Prețul de pornire 
pentru licitația a IV-a este de 68036 lei. 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 0245.666100. Data 
afișării: 30.10.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, luna 11, ziua 09, ora 11.00. 
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 09, luna 11, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, 
str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Madi 
Comaliment SRL, cu domiciliul fiscal în sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal, Bld. 
Muncii, nr. 77, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 8169553. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: Automobil mixt (Autoutilitară) Dacia-D1307, nr. 
înmatriculare: GR-02-WRM, nr. de identificare: UU1D1F1943407972, nr. 
omologare: G0DA4N1611I37X4, an fabricație: 2004. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației, exclusiv TVA: 4.400 lei. Total: 4.400 lei. Cota TVA *): 24%. *) 
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, în 
conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de 
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și 
privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 
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 (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire 
la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 
nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de contact: Iacob Ilie.


