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OFERTE SERVICIU
l Pizzar pentru restaurant în 
centrul vechi. 0724.159.111.

l Ospătari şi picoli pentru 
restaurant în Centrul Vechi. 
0724159111.

l Hostess pentru Pub Centrul 
Vech i .  Sa lar iu  a t rac t iv 
0724159111.

l Angajăm şoferi de TIR, 
D a n e m a r c a  – N o r v e g i a . 
Condiții de muncă şi salarii 
avantajoase. Relații la telefon: 
+45/25351103, +40/743160861. 
E-mail: job.drivers@intercar-
go-scandinavia.dk. SASS 
Logistics SRL

l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea şi 
procesarea clătitelor, 4 posturi. 
Punct de lucru în incinta Gării 
d e  N o r d  B u c u r e ş t i . 
0724925883.

l Societate comercială anga-
jează familie pentru muncă în 
fermă pomicolă. Rog seriozi-
tate. Telefon: 0744.383.529.

SC DIN BUCURESTI 
SECTORUL 1, ANGAJAZA 
MONTATOR TAMPLARIE 
ALUMINIU SI USI SECTI-
ONALE. DETINEREA 
P E R M I S U L U I  D E 
CONTUCERE CAT.B, 
REPREZINTA UN AVAN- 
TAJ. TEL: 0722580090. 
SITE: www.rift.ro

l Firma Soliton Computers- 
Bucureşti angajează lucrător în 
depozit (încărcare-descărcare, 
coletare, gestionare curierat 
etc). Cerinţele postului: -cunoş-
tinţe primare în domeniul 
calculatoarelor; -cunoştinţe 

minime a programelor Word/
Excel; -carnet de conducere 
categoria B (consideră un 
avantaj); -condiţie fizică satis-
făcătoare; -stil de lucru orga-
nizat, atenţie, seriozitate. 
Program de lucru 9:30-17:30. 
Salariu negociabil. Contact: 
Camelia Berbece: 0735.388.388, 
camelia.soliton@gmail.com

l Compania Walter Tosto 
WTB din Bucuresti angajeaza 
35 de sudori, 8 lacatusi meca-
nici si 8 strungari universali, 
absolventi ai scolilor profesio-
nale care au diplome de califi-
care pentru meseriile de 
"Sudor", "Lacatus mecanic", 
respectiv "Strungar universal", 
cunoscatori ai limbii romane si 
ai limbii ruse, la un nivel 
mediu, in scopul integrarii 
profesionale in companie si a 
desfasurarii activitatii in cadrul 
proiectelor speciale pentru 
clientii internationali. CV-urile 
s e  t r i m i t  p r i n  f a x  l a : 
021.232.11.53 sau e-mail la: 
job@wtb.ro pana pe data de 29 
august 2017, interviurile 
urmand sa aiba loc pe 30 
august 2017.

l Primaria comunei Andrid, 
județul Satu Mare, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ției  publice vacantă, pe peri-
oadă nedeterminată: -Referent 
de Specialitate, II, Debutant 
-Biroul finanaciar-contabil şi 
achiziții publice -1 post. 
Concursul se organizeaza la 
sediul Primăriei com.Andrid; 
-data concursului -26. 09. 2017, 
ora  12,00 -proba scrisă; 02.10. 
2017 -ora  12.00 –interviul. 
Locul desfăşurării concursului: 
Primăria comunei Andrid, str.
Principală, nr.508. Termenul de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r : 
18.09.2017,  orele  15.00. 

Condiții de participare: -pentru 
funcția de referent de speciali-
tate II, debutant; -cele prevă-
zute de art. 49 din HG nr. 
611/2008; -studii superioare de 
scurtă durată absolvite cu 
diplomă; -certificat de atestare 
a absolvirii cursului ECDL 
(permis european de conducere 
a computerului) sau echivalent 
european. Dosarul de inscriere 
la concurs va cuprinde in mod 
obligatoriu urmatoarele docu-
mente: 1. Formularul de 
înscriere la concurs (anexa nr.3) 
-se obține de la Primăria com.
Andrid. 2.Copia actului de 
identitate. 3. Copiile diplomelor 
de studii şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor speciali-
zări. 4. Cazierul judiciar. 5. 
Adeverință medicală care să 
ateste starea de sănătate cores-
punzătoare eliberată cu cel 
mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de 
familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate. 
6.Declarație pe propria răspun-
dere sau adeverință care să 
ateste că nu a desfăşurat activi-
tăți de poliție politică. Biblio-
grafie: -pentru functia de  
referent de specialitate II, 
debutant: 1.Constituția Româ-
niei; 2.Legea nr. 215 /2001, a 
administrației publice locale, 
republicată. 3. Legea nr. 188 
/1999, privind Statutul funcțio-
narilor publici, rerepublicată. 4. 
Legea nr. 7/2004, privind Codul 
de conduită al funcționarilor 
publici. 5. Legea nr.273/ 2006, 
privind finanțele publice locale, 
modificată. 6.Legea nr.227/ 
2015, privind Codul Fiscal, 
Titlul IX -Impozite  şi taxe 
locale. 7. Legea nr. 98/ 2016, 
privind achizițiile publice. 
Calendarul de desfăşurare a 
concursului: -termen limita de 
d e p u n e r e  a  d o s a r e l o r 

-18.09.2017, orele  15.00; 
-selecția dosarelor şi afişarea 
rezultatelor selecției dosarelor 
-până la data de 19.09.2017, 
orele 15.00;  -depunderea 
contestațiilor cu privire la 
selecția dosarelor -până la data 
de 20.09.2017, orele 15.00; 
-soluționarea contestațiilor cu 
privire la selecția dosarelor şi 
afisarea rezultatelor – până la 
data de 21.09.2017, orele 15.00; 
-proba scrisă -26.09.2017, orele 
12.00; -afişarea rezultatelor la 
proba scrisă -până la data de 
27.09.2017, orele 12.00; -depu-
nerea contestațiilor cu privire la 
rezultatele obținute la proba 
scrisă -până la data de 
28.09.2017, orele 12.00; -soluți-
onarea contestațiilor depuse cu 
privire la rezultatele obținute la 
proba scrisă şi afişarea rezulta-
telor -până la data de 29.09. 
2017, orele 12.00; -interviul - 
02.10.2017,  orele  12.00; 
-afişarea rezultatelor obținute 
la interviu -până la 03.10.2017, 
orele 12.00; - depunerea contes-
tațiilor cu privire la rezultatele 

obținute la interviu -până la 
04.10.2017, orele 12.00; - soluți-
onarea constațiilor depuse cu 
privire la rezultatele obținute la 
interviu şi afişarea rezultatelor 
- până la 05.10.2017, orele 
12.00; -afişarea rezultatelor 
f inale -până la data de  
06.10.2017, orele 12.00. Relatii 
suplimentare: la sediul Primă-
riei comunei Andrid, persoană 
de contact: Nyilvan  Marcel 
Dumitru, tel. 0261.820.491; fax 
.0261.820.492, E-mail: prima-
riaandrid@yahoo.com. 

l Unitatea Administrativ 
Teritorială Tătăranu, județul 
Vrancea, cu sediul în: locali-
tatea Tătăranu, str. Princi-
pală, nr. 96, județul Vrancea, 
în baza Legea nr. 188/1999, 
organizează concurs pentru 
o c u p a r e a  u r m ă t o a r e l o r 
posturi vacante pe perioadă 
nedeterminată pentru func-
țiile publice: 1)Denumirea 
postului: Referent, clasa III, 
grad profesional asistent, 
compart iment  f inanciar 

contabil -impozite şi taxe. 
Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul 
studiilor: studii liceale cu 
diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: un an; 2)Denumirea 
postului: Referent, clasa III, 
grad profesional superior, 
compartiment relaț i i  cu 
publicul. Condiţii specifice de 
par t i c ipare  la  concurs : 
-nivelul studiilor: studii liceale 
cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: nouă ani; Data, ora 
şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 
data de 29.09.2017, ora 11.00, 
la sediul instituţiei; Proba 
interviu: se va stabili  în 
termen în termen 5 zile de la 
data probei scrise. Data, ora şi 
locul interviului se vor afişa la 
sediul instituției după proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în 
termen de 20 de zile de la data 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare și 

executare silită persoane fizice. Nr. 338828/23.08.2017. Dosar de executare nr. 33745. Anunț privind 

vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 23.08.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 

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

ziua de 08.09. 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, 

localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SUCIU MARIUS CRISTIAN, cu domiciliu în 

localitatea Grivița, jud. Ialomița: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA 

(lei), Preț de evaluare diminuat 50%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; Garsonieră cf. 1 compusă din 1 

cameră și dependințe, în suprafață utilă de 28,25 mp, cu suprafață construită 35 mp împreună cu cota 

indiviză de 2,15 mp din părțile și dependințele comune, anul construcției 1970, înscris în cartea 

funciară a municipiului Slobozia sub nr. 30853 - C1 - U1, provenită din convenție de pe hârtie a CF nr. 

3819, nr. CAD 234/43 și teren indiviz aferent constucției, în suprafață de 8,8 mp înscris în cartea 

funciară a municipiului Slobozia sub nr. 30853 - C1 - U1, provenită din convenție de pe hârtie a CF nr. 

3819, nr. CAD 234/43, 28017 lei, scutit; Total: 28017 lei. Licitația se află la al doilea termen. *Regimul 

și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel 

târziu în data de 07septembrie 2017, ora 12.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în 

contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, 

iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 

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

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

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

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 

participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel 

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

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

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

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

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

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

sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 177, 178. Data afișării: 23.08.2017.



14 VINERI / 25  AUGUST  2017

publicării anunţului în Moni-
torul Oficial. Relații la tele-
fonul: 0237.248.005.

l Primăria Comunei Vatra 
Moldoviței, cu sediul în locali-
tatea Vatra Moldoviței, județul 
Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: 
-Muncitor calificat IV, în cadrul 
compartimentului adminis-
trativ și deservire: un post, 
conform prevederilor H.G. 
nr.286/2011; -Muncitor necali-
ficat, în cadrul compartimen-
tului de gospodărire comunală: 
un post, conform prevederilor 
H.G. nr. 286/2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 18.09.2017, 
ora 13.00; -Proba interviu în 
data de 20.09.2017, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
Muncitor calificat IV: a)studii 
gimnaziale; b)vechime în 
muncă minim 3 ani; Muncitor 
necalificat: a)studii gimnaziale; 
b)vechime în muncă minim 1 
an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primă-
riei Comunei Vatra Moldoviței. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Vatra 
Moldoviței ,  persoană de 
contact: Niga Gabriel, telefon: 
0230.336.150.

l Primăria Comunei Borod, cu 
sediul în localitatea Borod, str.-, 
nr.162, judeţul Bihor, organi-
zează concurs conform Legii 
nr.188/1999, pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante, de: 
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal debutant din cadrul 
Compartimentului funciar, 
agricol, 1 post. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25 septembrie 2017, 

ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei  Borod.  -Proba 
interviu în data de 28 septem-
brie 2017, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Borod. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lentă, în: domeniul inginerie 
geodezică,  special izarea 
-cadastru și managementul 
proprietăților; domeniul ingi-
nerie și management în agricul-
tură și dezvoltare rurală, 
specializarea -inginerie econo-
mică în agricultură; domeniul 
științe administrative, speciali-
zarea -administrație publică; 
domeniul administrarea aface-
rilor, specializarea -economia 
comerțului, turismului și servi-
ciilor; -vechime: nu este cazul; 
-cunoștințe de bază operare PC 
(Word și Excel). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 20 zile 
de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Primăriei 
Comunei Borod. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei 
Comunei Borod, persoană de 
contact: Venter Maria, telefon: 
0 2 5 9 . 3 1 5 . 0 9 8 ,   f a x : 
0259.315.506, e-mail: primaria_
borod@yahoo.com

l Liceul Tehnologic Pătârla-
gele, cu sediul în localitatea 
Pătârlagele, str.A.I.Cuza, nr.6, 
judeţul Buzău, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante de:  
Îngrijitor I: 0,25 post, Biblio-
tecar: 0,50 post -conform HG 
286/23.03.2011, actualizat. 
Concursul se va desfășura la 
sediul Liceului Tehnologic 
Pătârlagele astfel: Proba scrisă 
în data de 18.09.2017, ora 
10.00; Proba interviu în data de 

19.09.2017, ora 10.00. Condi-
tiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 
și a ocupării funcției contrac-
tuale: Pentru postul de îngri-
jitor I sunt: studii: medii; 
vechime: peste 1 an vechime în 
meserie. Pentru postul de bibli-
otecar debutant sunt: studii: 
superioare de specialitate; 
vechime: peste 6 ani vechime în 
specialitate. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Lice-
ului Tehnologic Pătârlagele. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Pătârla-
gele, persoană de contact: 
B a r e a  S t e l a ,  t e l e f o n : 
0768.274.700.

l Serviciul Public de Gestio-
nare a Câinilor fără Stăpân 
Slatina, cu sediul în Slatina, str. 
Prunilor, nr. 8, jud.Olt, organi-
zează concurs în data de 18 
septembrie 2017, ora 10.00 
-proba scrisă și în data de 20 
septembrie 2017, ora 14.00 
-interviul, pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
pos tur i lor  contrac tua le 
vacante, conform HG286/2011, 
după cum urmează: Comparti-
ment Capturare, Muncitor 
necalificat- 1 post; Comparti-
ment Administrativ, Paznic- 1 
post. Condiții specifice de 
par t ic ipare  la  concurs : 
Compartiment Capturare. 
Pentru postul de muncitor 
necalificat: -studii -minim 
școală primară; -nu este nece-
sară vechime. Compartiment 
Administrativ. Pentru postul de 
paznic: -studii -minim 8 clase; 
-nu este necesară vechime. 
Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în perioada 
28.08.2017-08.09.2017 inclusiv, 
la sediul Serviciului Public de 
Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân al Municipiului Slatina, 

judeţul Olt, din str.Prunilor, 
nr.8. Bibliografia și conţinutul 
dosarului de participare se 
afișează la sediul instituţiei și 
pe site-ul: www.spgcfs-slatina.
ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine prin secretarul comisiei 
de concurs, la sediul instituţiei 
și la telefon: 0249.707.408 sau 
mobil: 0731.020.602.

l Spitalul Clinic “Sfânta 
Maria” cu sediul în București, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale: -1 (un) 
post economist gradul I, mana-
gement calitate servicii medi-
cale -nivel studii superioare 
-perioada nedeterminată, 
vechime în specialitate 3 ani 6 
luni. Acte necesare în vederea 
participării la concurs: -cererea 
de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de 
căsătorie; -copie acte studii și 
alte acte care atestă efectuarea 
unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă 
sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în 
muncă și  după caz în speciali-
tate; -cazierul judiciar; -adeve-
rinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunză-
toare; -curriculum vitae. 
Conditii de participare la 
concurs: -are cetătenie română, 
cetătenie a altor state member 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinând Spatiului 
European si domiciliul în 
România; -cunoaște limba 
română, scris și vorbit; -are 
vârsta limită reglementată de 
prevederile legale; -are capaci-
tate deplină de exercitiu; -are o 
stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată 
de medicul de familie sau de 

unități sanitare abilitate; -înde-
plinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau de 
condiții specific potrivit cerin-
țelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv 
pentru săvârsirea unei infrac-
țiuni contra umanitătii, contra 
statului ori contra autoritătii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justitiei, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârsite cu 
intenție, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcției, 
cu execepția situației în care a 
intervenit reabilitarea. Condiții 
pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, 
conform Ordinului M.S. 
nr.1470/2011; -diplomă de 
l icență;  -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul 
se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului 
următor: -15 septembrie 2017, 
ora 11.00 -proba scrisă; -19 
septembrie 2017, ora 11 –
interviu. Data limită pentru 
depunerea dosarelor la concurs 
-07 septembrie 2017, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare: comparti-
m e n t  R U N O S , 
tel.021.2223.559.

VÂNZĂRI CASE  
l Casă Săcele, centrală 
termică, curte, grădină, 49.000 
euro negociabil. 0744/756603.

CITAȚII  
l Marian Maria, reclamanta in 
dosar nr. 3267/2016 al Judeca-
toriei Nasaud, chema in jude-
cata paratii somesan Todora, 
Somesan Iacob, Somesan Sidor, 
Somesan Ileana, Somesan 
Alexa, Somesan Ioan, somesan 
Mar ia ,  Somesan Oni ta , 
Somesan Mariuca, pentru data 
de 26 sepembrie 2017

l Ciobanu Silvia este citată în 
calitate de pârâtă la Judecă-
toria Iași, C12m, sala 3, ora 
8.30, în data de 13.09.2017, în 
dosar nr. 36700/245/2016, 
pentru divorț cu reclamant 
Ciobanu Dumitru.

l Tyoran Onisie este citat la 
judecatoria Turda in data de 
18.09.2017 in dosar civil nr. 
7418/328/2016 pentru succe-
siune.

l Gaja Iuonas, Gazsa Ianos, 
Gazsa Florika, Farkas Dumitru 
Dungi, Farkas Flavika, Farkas 
Borbara, Farkas Janos, Farkas 
Vazul, Popa Iusti, Popa Ana, 
Popa Vasile, Popa Gligor, 
Farcas Gligor a lui Gheorghe a 
lui Sintian, Farcas Ioan a lui 
Gheorghe a lui Sintian, Farcas 
Anuta a lui Gheorghe a lui 
Sintian, sunt citati la judeca-
tor ia  Turda in  data  de 
05.09.2017 in dosar civil 
nr.1756/328/2017 pentru uzuca-
piune.

l Anca Ileana, este citata la 
judecatoria Turda in data de 
19.09.2017 in dosar civil nr. 
2798/328/2017 pentru partaj.

l Numitul Ababei Vasile este 
citat la Judecătoria Roșiorii de 
Vede, jud. Teleorman, pentru 
t e r m e n u l  d i n  d a t a  d e 
20.09.2017, din dosarul civil nr. 
1046/292/2017, având ca obiect 
pensie de întreţinere, în calitate 
de pârât în proces cu Dumi-
trache Iuliana și Ababei 
Diana-Florentina.

l Ciocanaru Ioana Alexandra, 
cu ultim domiciliu in sat 
Manzatesti, com. Ungheni, jud. 
Iasi, este chemata la Judeca-
toria Iasi, str. Anastasie Panu, 
nr.25, sala 5, et.1, complet 
C12m in data de 13 septembrie 
2017 ora 9.00 in calitate de 

ANUNȚURI

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare și 

executare silită persoane fizice. Nr. 338828/23.08.2017. Dosar de executare nr. 32510/2015. Anunț 

privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 23.08.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că, în ziua de 08.09. 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 4, cam. 403, jud. Ialomița, se vor vinde 

prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului VASILESCU CLAUDIUS DAN, 

cu domiciliu în municipiul Slobozia, bd. Unirii, nr. 11, bl. E 18 bis, sc. B, etaj 1, ap. 28, jud. Ialomița. 

Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Preț de evaluare diminuat 

50%, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Apartament în suprafață utilă de 66 mp (suprafață construită 

84 mp) compus din 3 camere și dependințe, situat în Slobozia, str. Lacului, bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8, 

împreună cu cota indiviză 9,68 mp din părțile comune și cota de teren indiviz aferent construcției de 

10,76 mp, 63526 lei, scutit; Total: 63526 lei. Licitația se află la al doilea termen. *Regimul și cotele de 

taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

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

stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel 

târziu în data de 07septembrie 2017, ora 12.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în 

contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, 

iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 

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

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

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

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 

participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel 

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

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

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

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

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

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

sau la telefon numărul 0243.237.140, interior 177, 178. Data afișării: 23.08.2017.

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 

Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Operator de date cu caracter personal nr. 20002. Dosar 

executare nr. 269760/2008. Nr. 16026/23.08.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, luna august, ziua 23. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 

05, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane GHEORGHE IOAN, prima 

licitație/ licitația I - a: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), 

Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Marca Dacia 1310, serie șasiu UU1R1171113000681, 

serie motor 0042754, an fabricație 2001, nr. înmatriculare CL57AGI, Nu se cunosc, 1860 lei, -. *) 

Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 

sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 

cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare;              

b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție,           

reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - A.J.F.P. 

Călărași, cod de identificare fiscală 23710120 4, deschis la Trezoreria Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul 

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

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

de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă 

cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respec-

tiv: -. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: -. Pentru informații suplimentare, vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939, int. 120, 148. Data afișării: 

24.08.2017.



www.jurnalul.ro 15ANUNȚURI
parata, in proces cu Ciocanaru 
Constantin pentru divort cu 
minori, dos. nr. 29253/245/2016. 

DIVERSE  
l ASUC INT SRL anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul: construire hala, 
imprejmuiri, drum acces si 
racorduri utilitati in cadrul 
proiectului “Cresterea Capaci-
tatii de Productie A S.C. ASUC 
INT SRL” propus a fi amplasat 
in municipiul Moreni, Pct Islaz 
TEIS, nr cad 73483, judetul 
Dambovita.  Informatii le 
privind proiectul pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Dambovita 
din Targoviste, Calea Ialomitei, 
nr.1, Jud.Dambovita, in zilele 
de luni-joi intre orele 9:00-15:00 
si vineri intre 9:00-13:00. Obser-
vatille publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Dambo-
vita.

l SC S.H.R. Distributions SRL 
Ploieşti, prin lichidator judiciar 
Carduelis Consulting IPURL, 
solicită depunerea de oferte 
pentru păstrarea documentelor 
ce constituie arhiva acestei 
societăţi.Ofertele se vor trimite 
la adresa lichidatorului judiciar 
din Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, 
jud. Prahova, prin poştă, în plic 
cu confirmare de primire, până 
la data de 08.09.2017.Rel. tel. 
lichidator judiciar Elena 
Huideş 0722.634.777.

l Filon Florin Adrian, avand 
domiciliul in municipiul Bucu-
resti, sector 5, str.Pecineaga, 
nr.65A, titular al planului 
P.U.D- construire locuinta 
P+1E, anexa, imprejmuire 
teren, put, fosa, localitatea 
Berceni, judet Ilfov, T12, 
P32/2/11, lot 18, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului Favorabil pentru 
PUD- construire  locuinta 
P+1E, anexa, imprejmuire 
teren, put, fosa. Documentatia 

a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean 
Ilfov. Observatii/comentariile si 
sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism in cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr.18, 
sector 1 (tel. 021/212.56.93), in 
termen de 12 zile  calendaris-
tice de la publicarea anuntului, 
i n c e p a n d  c u  d a t a  d e 
22.08.2017.

l Primaria Municipiului 
Ploiesti prin Administratia 
Serviciilor Sociale Comunitare 
Ploiesti, titular al proiectului 
“Extindere  retea termoficare si 
alimentare cu energie termica a 
imobilului situat in Ploiesti,  
Piata Eroilor, nr.1A, prin modul 
termic” anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova in cadrul 
procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului de 
a nu se supune procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul 
“Extindere retea termoficare si 
alimentare cu energie termica a 
imobilului situat in Ploiesti, 
Piata Eroilor, nr.1A prin modul 
termic” propus a fi amplasat in 
Ploiesti, Piata Eroilor, nr.1A.
Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru 
protectia mediului A.P.M. 
Prahova  din Ploiesti, str. Gh. 
Gr. Cantacuzino, nr. 306, in 
zilele de luni pana vineri intre 
orele 09:00 – 15:00, publicul 
interesat poate inainta comen-
tarii/observatii la incadrare in 
termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

l SC Bohemia Crystal Glass 
Nail File SRL, cu sediul social 
in Localitatea Nadlac, Str. 
Mihai Viteazu nr. 33,jud Arad, 
C U I  R O  3 6 5 8 7 3 3 0 , 
J02/1225/2016, mail vilimv-
lasta1982@gmail.com, tel 
0748/222.720, doreste sa obtina 

autorizatie de mediu la sediul 
social pentru activitatea de  
“Fabricarea articolelor din 
sticla” CAEN 2313, si “Fabri-
carea altor produse manufactu-
riere n.c.a” CAEN 3299, avand 
ca principalele faze ale proce-
sului tehnologic: manipularea 
si depozitarea materiei prime, 
producerea articolelor de din 
sticla si altor produse manufac-
turiere. Masurile de protectie a 
factorilor de mediu sunt: Apa: 
Nu este cazul; Aer: Nu este 
cazul; Sol: Platforma betonata; 
Gestiunea deseurilor: Pubele. 
Observatiile publicului formu-
late in scris/informatiile privind 
potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi 
consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Arad, Splaiul Muresului FN, 
C O D  3 1 0 1 3 2 ,  t e l e f o n 
0257/280.331 fax 0257/284.767, 
in timp de 10 zile lucratoare 
dupa data publicarii prezen-
tului anunt.

l Oraşul Târgu Frumos, Str. 
Cuza Vodă, nr.67, cod 705300, 
Târgu Frumos,jud.Iaşi, telefon: 
0 2 3 2 . 7 1 0 . 9 0 6 ,  f a x : 
0232.710.330, 0232.710.080, 
e-mail: secretariat@primariar-
gfrumos.ro. Pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Oraşului Târgu Frumos, pentru 
activității non profit de interes 
general din domeniile: Sportiv 
de utilitate publică, Social în 
condițiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005 în cadrul sesiunii II 
-de selecție a proiectelor 
aferentă anului 2017. Având în 
vedere faptul că pentru cele 
două domenii de finanțare 
Sportiv de Utilitate publică şi 
Social în cadrul sesiunii a II-a, 
fost înscris un singur partici-
pant pentru domeniul Sportiv 
de utilitate publică, în confor-
mitate cu  art.14, alin.(2) din 
Legea nr.350/2005 privind 
regimul finațărilor nerambur-
sabile din fonduri publice 
alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, 
Primăria Oraşului Târgu 

Frumos, repetă procedura de 
selecție privind acordarea 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Oraşului Târgu Frumos în anul 
2017 -Domeniile: Sportiv de 
utilitate publică, Social-sesi-
unea II. Autoritatea finanța-
toare (contractantă): Oraşul 
Târgu Frumos, str.Cuza Vodă, 
n r. 6 7 ,  C I F :  4 5 4 1 0 6 8 , 
t e l . 0 2 3 2 . 7 1 0 . 9 0 6 ,  f a x : 
0232.710.330, website: www.
primariatgfrumos.ro. Regle-
mentări  legale privind acor-
d a r e a  d e  f i n a n ț a r e 
nerambursabi lă :  -Legea 
nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate 
pentru activități nonprofit  de 
interes general; -Regulamentul 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes general, 
aprobat conf. HCL nr.6/2016 
disponibil prin intermediul site-
ului instituției: www.primariat-
g f r u m o s . r o ,  s e c ț i u n e a 
„Anunțuri de interes public”. 
Domeniile pentru care se 
acordă finanțări nerambursa-
bile şi sumele aprobate, pentru 
anul 2017, conform Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2017, repartizată în 
conformitate cu programul 
anual al finanțărilor nerambur-
sabile aprobat prin HCL 
nr.32/04.04.2017, şi publicat in 
Monitorul Oficial al României, 
p a r t e a  a  V I - a , 
nr.130/13.07.2017  astfel: Nr.
crt.; Domeniul; Suma 2017 
(lei): 1.; Sportiv de Utilitate 
publică; 70.000 lei. 2.; Social; 
50.000 lei. Total: 120.000 lei. 
Durata de implementare a 
proiectelor anul 2017. Astfel în 
perioada 28 august -26 septem-
brie 2017, Oraşul Târgu 
Frumos lansează procedura de 
selecție privind acordarea 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile bugetului local al 
Oraşului Târgu pentru activi-
tăți nonprofit de interes local pe 
anul 2017 în domeniul: sportiv 
de utilitate publică, social în 
baza Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice 
alocate pentru activității non 
profit de inters general, în 
cadrul sesiunii II. Termenul 
limită de depunere pentru 

propunerile de proiecte pentru 
care se solicită finanțare 
nerambursabilă de la bugetul 
local  al  Oraşului  Târgu 
Frumos, conform art.20, alin.1 
din Legea nr. 350/2005, este 
data de 26 septembrie 2017, ora 
16.00. Selecția şi evaluarea 
proiectelor se va desfăşura în 
perioada 27-28 septembrie 
2017. Grila de acordare a punc-
tajelor pentru proiectele pentru 
activități nonprofit de interes 
general se regăseşte în Regula-
mentul privind regimul finan-
țărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local pentru acti-
vități nonprofit de interes local, 
Art.37, publicat pe www.prima-
riatgfrumos.ro, secțiunea 
„Anunțuri de interes public”. 
Lista finală a proiectelor decla-
rate admise se aprobă prin 
hotărâre a Consiliului Local al 
Oraşului Târgu Frumos şi se 
publică pe site-ul instituției. 
Informații suplimentare cu 
privire la procedura de selecție 
a proiectelor pot fi obtinuțe la 
sediul Primăriei oraşului Târgu 
Frumos, din Strada Cuza-
Vodă, nr.67, Compartimentul 
Resurse Umane şi Salarizare, 
telefon: 0232/710.906 /int.105.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. Utiltrans S.A., cu sediul 
social în Bucureşti, b-dul. Preci-
ziei nr. 40A, sector 6, convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor în data de 
28.09.2017, ora 10.00, la adresa 
sediului social de mai sus, cu 
următoarea ordine de zi: 1) 
Vânzarea unui teren situat în 
intravilanul oraşului Voluntari, 
în suprafaţă de 1.500 mp, cu nr. 
cadastral 118943, înscris CF nr. 
118943 a localităţii Voluntari, 
jud. Ilfov; 2) Diverse. Data de 
referinţă pentru acţionarii 
înscrişi la registrul acţionarilor şi 
îndreptăţiţi să participe la 
şedinţa  A.G.A., astfel cum a fost 
convocată,  este data de 
22.09.2017. În caz de neîntrunire 
a cvorumului, sedinţa adunării 
generale se reprogramează 
pentru data de 02.10.2017, la 
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Documen-
tele cu privire la ordinea de zi pot 
fi consultate de către acţionarii 
interesaţi, la sediul societăţii, 
începând cu data de 28.08.2017.

LICITAȚII  
l Lichidator judiciar vinde prin 
licitaţie publică la preț de strigare 
de 172.156 lei proprietatea 
imobiliară a debitoarei SC Rowa 
Dany Travel Agency SRL-în 
faliment, compusă din: teren 
intravilan în suprafață de 82 mp 
şi clădire locuință + spațiu 
comercial, suprafața la sol de 73 
mp, situate în Ploiesti, str. Mihail 
Kogalniceanu nr.44, jud. 
Prahova. Licitația are loc la 06 
septembrie 2017, ora 13:00 la 
Hotelul Central din Ploieşti, Bd. 
Republicii nr.1. La licitație pot 
participa persoanele fizice şi/sau 
juridice care cu 24 de ore înainte 
de data licitaţiei achită garanţia 
de 5% din preţul de strigare şi 
taxa de participare la licitaţie şi 
cumpără caietul de sarcini. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744.688.623.

l Anunţ licitaţie publică la lici-
taţia publică deschisă din ziua de 
20.09.2017. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna 
Podari, sat Podari, strada 
Dunarii, nr. 67, județul Dolj, 
C.I.F.: 4553399, cod poştal: 
207465 ,  România ,  t e l . : 
0251.339.155, fax: 0251.339.211, 
e-mail: primaria.podari@yahoo.
com, www.podari.ro, persoană 
de contact, domnul Bălă 
Cosmin. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan în 
suprafaţă de 1100 mp., aparţi-
nând domeniului public al 
Comunei Podari, amplasat în sat 
Podari, T19, 264/2 judeţul Dolj, 
în vederea realizarii de activitati 
economice. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 
Documenataţia de atribuire, a 
fost întocmită în conformitate cu 
p r e v e d e r i l e  O . U . G . 
nr.54/2006. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: In urma unei Cereri 
scrise adresata Primariei 
Comunei Podari sau pe site-ul 
primariei Podari: www.podari.ro; 
3.2. Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
d o c u m e n t a ţ i a  d e  a t r i -
buire: Compartimentul Adchi-
zitii Publice al Comunei Podari, 
Adresa: Comuna Podari, sat 
Podari, strada Dunarii, nr. 67, 
județul Dolj zilnic între orele 
08.00-13.00. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006: Gratuit. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 15.09.2017, ora 13.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi întocmite conform 
documentaţiei de atribuire. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 19.09.2017, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Comunei Podari, 
sat Podari, strada Dunarii, nr. 67, 
județul Dolj. 4.3. Numărul de 

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

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare 

Executrare Silită - Persoane Fizice. Nr. dosar executare: 20119013545. Emis în: 24.08.2017. Afișat în: 

25.08.2017. În temeiul prevederilor art. 250, alin. 2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, facem cunoscut că în ziua de 06.09.2017, ora 10.00, în A.J.F.P. Argeș, Pitești, bd. Republicii, nr. 

118, corp B, cam. 3, se vor vinde la licitație active aparținând debitorului SIMION MIHAI MADALIN, 

SIMION MIHAELA ADI din Pitești, după cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Apartament 

3 camere, 93 mp, situat în mansarda la bloc P + 5 + M, str. Aleea Mihail Lungeanu, Bl. D 8 bis, sc. A, ap. 

23, Pitești, Argeș, cota indiviză teren 19.04 mp, cota părți comune 7.42 mp, nr. cad/ nr. cf 80491-C1-

U6, 243 245 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 

bunurilor respective sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 

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

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Argeș, cod de identificare 

fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c). ... g). acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 

7 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Prețurile menționate reprezintă 100% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Menționăm că bunurile sunt libere de 

sarcini. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la instanța 

judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare, în temeiul art. 261 din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Relații suplimentare se pot afla de la A.J.F.P. Argeș, 

Pitești, bd. Republicii, nr. 118, 0248.211.511, int. 3341.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 77107 din 

24.08.2017. Anunț privind vanzarea pentru bunuri imobile: S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 07.09.2017, ora 09.00: - Imobil compus din 

teren intravilan categorie cc, în suprafață de 2500 mp; construcție 

C1 cu destinație locuință cu suprafață construită de 65,14 mp; 

construcție anexă C2 cu suprafață construită de 17.82 mp și 

construcție anexă C3 cu suprafață construită de15,13 mp, situate 

în localitatea Sângeru, sat Mireșu Mic, nr. 62, județ Prahova 

(conform Extras de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 

28280/03.04.2017). Preț de evaluare/ de pornire al licitației 

64.553 lei lei (exclusiv TVA *). Anunțul nr. 77106/24.08.2017 

poate fi consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site 

ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 

numărul 0244.283006, int. 12, persoană de contact Samoila 

Cezar. Data afișării: 25.08.2017.
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exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă:  un exemplar 
original și un exemplar în copie. 
5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r -
telor:  20.09.2017, ora 10.00, 
sediul Comunei Podari, sat 
Podari, strada Dunarii, nr.67, 
județul Dolj.  6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și terme-
n e l e  p e n t r u  s e s i z a r e a 
instanţei: Tribunalul Județean 
Dolj, cu sediulîn Craiova, Str. 
B r e s t e i n r.  1 2 ,  t e l e f o n : 
0251/418612, fax: 0251/419851, 
email: tr-dolj@just.ro,  hotărârii 
tribunalului se poate declara 
recurs la Secţia de Conten-
cios-Administrativ a Curţii de 
Apel Dolj, conform prevederilor 
legale. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publi-
cării: 22.08.2017

l SC Grup XL Company SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea 
la vânzare a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 
Activul nr.1: Hala de depozitare 
si birouri administrativ- compus 
din teren cu suprafata de 3.127 
mp si constructii cu suprafata 
utila de 2.454 mp. situat in Iasi, 
Calea Chisinaului nr.35. Pretul 
de vanzare fiind  in cuantum de 
2.353.126,80 lei (respectiv 
531.000 Eur) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Activul 
nr.2: Proprietate imobiliara - 
teren situat in Zona Antibiotice, 

jud.Iasi cu front la E583, avand 
suprafata de 8.558 mp. Pretul de 
vanzare fiind in cuantum de 
682.619,40le i  ( respect iv 
154.038EUR) (60% din valoarea 
de evaluare fara TVA). Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, 
sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data 
de 30.08.2017 orele 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. 
Iași. Licitaţia va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Iași, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași, 
in data de 31 august 2017 orele 
12:00 și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului 
de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 
24.03.2017. Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organi-
zare și desfășurare a licitaţiei, 
Regulament ce poate fi consultat 
atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului 
de adjudecare in termenul 
stabilit prin Regulamentul de 
organizare și desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa 
depuna, pana la termenul de 
vanzare, o garantie de partici-
pare la licitatie in procent de 10% 
din pretul de incepere a licitatiei. 
Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, 
potenţialii cumpărători trebuie 
să se înscrie la sediul lichidato-

rului judiciar din mun. Iași, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași, până 
la data de 31.08.2017, orele 11.00.  
Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele: 0232.240890; 
0742.109899, Fax 0232.240890.

PIERDERI  
l Societatea “Explorer Manage-
ment” SRL, J6/786/2005, C.U.I 
17925702, reprezentat prin 
Asociat Unic Pop Anca, declar 
pierdut certificat constatator 
pentru sediu social: mun. vBis-
trita, Aleea Salciilor, nr.2, Scara C, 
etaj II, Ap.42, jud. BN si pentru 
punct de lucru: mun. Bistrita, 
Bdul Independentei nr.71, sc. A, 
ap.2, parter, jud. BN. Declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto Buzdugan Petru cu seria 
0205493000 număr 100252879S 
în zona județului Brașov. Vă rog 
să mă contactaţi la numărul de 
telefon 0748.396.028.

l Societatea comercială Stan-
dard Business&Services SRL, 
având CUI:15991386, declară 
pierdut Certificatul de Înregis-
trare Fiscală în Scopuri de TVA 
Seria B Nr.713402.

l Pierdut atestat transport 
marfa și atestat ADR eliberate 
de Autoritatea Rutiera Romană, 
pe numele Vlădescu Nicu. Le 
declar nule.

l Subscrisa Sigura Instal S.R.L., 
J40 /19460 /2006 ,  C .U. I . 
19250784, cu sediul în București, 

Drumul Balta Arin nr. 4, parter, 
cam. 1, sector 3, declar nul certi-
ficat constatator sediul social.

l S.C. Cumpana 1993 S.R.L. cu 
sediul în str. Alexander von 
Humboldt nr. 10, RO 4264242, 
declară nule facturile cu nr. 
1288757 și 1288758 toate cele 3 
exemplare, din data 18.08.2017.

l S.C. Gigabit Services S.R.L. cu 
sediul în București, sector 6, str. 
Roșia Montană, nr. 1, bl. 17, sc. 1, 
e t .  9 ,  a p .  3 8 , 
J40/12490/19.10.2011, C.U.I. 
29243547, declară pierdut și nul 
certificat de înregistrare seria B 
nr. 2487438, eliberat la data 
21.10.2011.

l Declar nul carnet student pe 
numele Stoian Corina Maria, 
eliberat de Universitatea Creș-
tină „Dimitrie Cantemir” Bucu-
rești.

l Declar nul actul de cesiune nr. 
78 din 21.11.1962 pe numele 
Stănescu Antiţa, eliberat de 
Arhiepiscopia Bucureștilor Bise-
rica Parohială Sf. Gheorghe 
pentru locul de veci situat în 
Cimitirul Veșnicia Griviţei plan 
nr. 2/3 B6 MN Figura II.

l Declar pierdut contract pentru 
construire de locuinţe proprietate 
personală nr. 1674/69 eliberat la 
27.03.1969 de O.C.L.P.P. Bucu-
rești str. Gutenberg nr. 1 și proces 
verbal de predare- primire- 
recepţie din 23.10.1969, emis de 
același O.C.L.P.P., pe numele 
Isbășescu Mihai și Isbășescu 
Alina- Lia. 

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 

116465/23.08.2017. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 

250, alin. (1) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor 

sechestrate după cum urmează: 1. În ziua de 06 septembrie 2017, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 

3, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC ALUSTEEL CONSTRUCT SRL, licitația a I-a: - Autoturism 

M1, marca Volkswagen, tip 3C/AABKPXO/ Passat, nr. identificare WVWZZZ3CZ8P078037, combustibil - motorină, capacitatea cilindrică 

1968 cmc, puterea 103 kw, nr. înmatriculare PH-01-ACP, an fabricație 2008, culoare - maro, preț de pornire al licitației este de 26.190 lei, 

exclusiv TVA; - Autoturism M1, marca Skoda, tip 1Z/AARSEX01/NFMSFMSAF006/ Octavia, nr. identificare TMBCA21Z2AC008278, 

combustibil - benzină, capacitatea cilindrică 1595 cmc, puterea 75 kw, nr. înmatriculare PH-15-HHB, an fabricație 2010, culoare - maro, 

preț de pornire al licitației este de 22.230 lei, exclusiv TVA; - Autoutilitară N1, marca Iveco, tip 45C14/ASKIH0/ Daily, nr. identificare 

ZCFC45A1005571166, combustibil - motorină, capacitatea cilindrică 2998 cmc, puterea 100 kw, nr. înmatriculare PH-03-ACP, an fabricație 

2006, culoare - alb, preț de pornire al licitației este de 11.720 lei, exclusiv TVA; - Autoturism M1, marca Renault, tip B/LBNO/LBN005/ 

Symbol, nr. identificare VF1LBN00544182725, combustibil - benzină, capacitatea cilindrică 1149 cmc, puterea 55 kw, nr. înmatriculare PH-

23-ACP, an fabricație 2010, culoare - alb, preț de pornire al licitației este de 12.490 lei, exclusiv TVA; - Autoturism N1, marca Peugeot, tip 

230D/CDMGC/ Boxer, nr. identificare VF3233L5215591253, combustibil - motorină, capacitatea cilindrică 2446 cmc, puterea 63 kw, nr. 

înmatriculare PH-20-ACP, an fabricație 1998, culoare - alb, preț de pornire al licitației este de 9.320 lei, exclusiv TVA; - Autoutilitară M1, 

marca Dacia, tip SD/KSDOK/ Logan, nr. identificare UU1KSD0KJ39030595, combustibil - motorină, capacitatea cilindrică 1461 cmc, 

puterea 50 kw, nr. înmatriculare PH-31-ACP, an fabricație 2007, culoare - alb, preț de pornire al licitației este de 8.820 lei, exclusiv TVA; - 

Autoutilitară M1, marca Dacia, tip SD/KSDOK/ Logan, nr. identificare UU1KSD0KJ40360255, combustibil - motorină, capacitatea cilindrică 

1461 cmc, puterea 50 kw, nr. înmatriculare PH-29-ACP, an fabricație 2008, culoare - alb, preț de pornire al licitației este de 6.540 lei, 

exclusiv TVA; - Automobil mixt, marca Dacia, tip D4F76X/ Double Cab. 1,9D 4X4, nr. identificare UU1D4F76X33327442, combustibil - 

motorină, capacitatea cilindrică 1870cmc, puterea 45 kw, nr. înmatriculare PH-08-UAP, an fabricație 2003, culoare - alb boreal, preț de 

pornire al licitației este de 610 lei, exclusiv TVA; - Automobil mixt, marca Dacia, tip 1307 Pick-upT, nr. identificare UU1D2F719T0015409, 

combustibil - benzină, capacitatea cilindrică 1557 cmc, puterea 52,60 kw, nr. înmatriculare PH-03-EZZ, an fabricație 1996, culoare - bleu, 

preț de pornire al licitației este de 564 lei, exclusiv TVA; - SAF MIG 400W - Aparat de sudură, tip SAFMIG 400 BLX CW, sub gaz protector, 

mobil, seria 033628-337, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației este de 3.480 lei, exclusiv TVA; - ZIP 380/400V - Aparat de tăiere 

cu plasmă, model Plasma Jet 4, serie 44337589, an fabricație 2009, preț de pornire al licitației este de 3.260 lei, exclusiv TVA; - Abkant 

pentru tinichigerie manual, lungimea max. de îndoire 3 m, an fabricație 2010, preț de pornire al licitației este de 2.680 lei, exclusiv TVA; - 

Echipament de ridicat cu vacuum Glass-Boy, an fabricație 2010, preț de pornire al licitației este de 6.650 lei, exclusiv TVA; - Motostivuitor 

Caterpillar, marca DP25N-2500 Kg, seria ET18C-50785, an fabricație 2004, preț de pornire al licitației este de 29.910 lei, exclusiv TVA; - 

Mașină de debitat dublu cap, marca Axion Machines, tip AM001-402-03, producător Balkan SA, seria N1A/002213, tensiunea de 

alimentare 400 V/ 50 Hz, an fabricație 2008, preț de pornire al licitației este de 30.360 lei, exclusiv TVA; - Mașină de sertizat TK266, model 

TK 266SB, producător Tekna SRL, tensiunea de alimentare 400 V/ 50 Hz, an fabricație 2006, presiunea de aer necesară 6/7 bar, preț de 

pornire al licitației este de 17.190 lei, exclusiv TVA. 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 se prezinte la 

termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul 

RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 2844936 - SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, 

denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de 

interes pentru cumpărător, după caz: nu este cazul. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 

0244.512879. Data afișării: 25.08.2017.

ANUNȚURI


