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OFERTE SERVICIU
l Locuri muncă Anglia cu 
salarii mari. Te duci doar cu 
bani de buzunar! Fără comi-
sion. Telefon: 0766.271.608, 
0044.7376.095.546 - Operator 
Marian.

l Angajăm şoferi tir, Dane-
marca-Norvegia. Persoană 
contact: Puiu Silviu. Telefon: 
0045/25351103, 0040/743160861. 
E-mail: vmafdeling@intercar-
go-scandinavia.dk.

l Instituţia Prefectului – 
Judeţul Satu Mare organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice 
vacante: 1. consilier, clasa I, 
gradul profesional superior în 
cadrul Structurii de securitate. 
Condiţii de participare la 
concurs: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în specialitatea electro-
tehnică, electromecanică, 
informatică. - vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, 
minimum 9 ani. 2. consilier, 
pentru minoritatea romă, clasa 
I, gradul profesional principal, 
în cadrul Serviciului monitori-
zare servicii publice deconcen-
trate, afaceri europene şi 
situații de urgență. Condiţii de 
participare la concurs: studii 
universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în 
specialitatea ştiințe sociale – 
sociologie sau psihologie. - 
vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcției publice, minimum 5 
ani. Dosarele de înscriere se 
pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării în Moni-
torul Oficial al României, 
partea a III-a, la registratura 
instituţiei. Intervalul de desfă-
şurare a concursului: Proba 
scrisă: 25.04.2017, orele 10,00. 
Interviul 27.04.2017, Relaţii 
suplimentare la telefon 0261 / 
712753.

l Biblioteca Judeţeană 
„Alexandru D.Xenopol”, cu 

sediul în localitatea Arad, str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, 
judeţul Arad, organizează 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii contrac-
tuale vacante de: -bibliotecar, 
studii superioare, grad profesi-
onal I: 3 posturi, conform HG 
286/23.03.2011; -analist, studii 
superioare, grad profesional I: 
1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011; -referent de 
specialitate cu atribuţii în achi-
ziţii publice, grad profesional 
II:  1 post,  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -proba 
scrisă în data de 20 aprilie 
2017, ora 10.00; -proba prac-
tică în data de 26 aprilie 2017, 
ora 10.00; -proba interviu în 
data de 2 mai 2017, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu) pentru 
postul de bibliotecar: -studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentul în domeniul 
ştiinţelor umaniste; -compe-
tenţe digitale avansate pentru 
postul de bibliotecar din cadrul 
Compartimentului  Adminis-
trare Sistem Informatic; 
-cunoaşterea a cel puţin unei 
limbi străine de circulaţie inter-
naţională; -cunoştinţe de 
operare pe calculator (Word, 
Excel); -studii (obligatoriu) 
pentru postul de analist: -studii 
superioare de specialitate; 
-cunoştințe de: administrare 
sisteme de operare Microsoft 
Windows, Linux/UNIX; admi-
nistrare rețele de calculatoare; 
baze de date: MySQL, Post-
greSQL; HTML, CSS, PHP; 
administrare CMS (sisteme de 
gestionare a conținutului, în 
special Drupal); cunoştințe de 
folosire programe Office 
(procesare text, calcul tabelar, 
prezentare), DTP şi multi-
media (aşezare în pagină, 
editor imagine raster şi vecto-
rială, editor video, editor 
audio); -cunoştințe de: folosire 
periferice PC (foto-copiator, 
imprimantă, scaner, videopro-
iector, imprimantă etichete cod 
de bare, imprimantă carduri 
PVC, cititor cod de bare) şi 
dispozitive multimedia (aparat 
foto, cameră video, sistem 
audio); depanare hardware; 
-obligatoriu limba engleză; 

-studii (obligatoriu) pentru 
postul de referent de speciali-
tate cu atribuţii în achiziţii 
publice: -studii superioare de 
lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
ştiinţelor economice; -cunoş-
tinţe în domeniul financi-
ar-contabil/achiziţii; 
-cunoştinţe de operare pe 
calculator (Word, Excel); 
-vechime (obligatoriu): -3 ani 
în specialitatea studiilor, 
pentru posturile de bibliotecar, 
gp.I; -3 ani în specialitatea 
studiilor, pentru postul de 
analist, gp.I; -minim 1 an în 
specialitatea studiilor, pentru 
postul de referent de speciali-
tate, gp.II. 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 institu-
ţiei din str.Gh.Popa de Teiuş, 
nr.2-4, et.I, cam.20, până cel 
târziu luni, 10.04.2017, ora 
16.00. Relaţii suplimentare la 
sediul: Bibliotecii Judeţene 
„Alexandru D.Xenopol”, str.
Gh.Popa de Teiuş, nr.2-4, et.I, 
cam.20, persoană de contact: 
Cristina Teiuşanu,  telefon: 
0 7 2 4 . 2 3 3 . 4 1 3 ,  f a x : 
0257.256.510, e-mail: secreta-
riat@bibliotecaarad.ro 

l Spitalul Orăşenesc de 
Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu 
sediul în localitatea Târgu-Căr-
buneşti, str.Eroilor, nr.51, 
judeţul Gorj, organizează, 
conform HG 286/23.03.2011, 
modificată, concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale,  după cum 
urmează: -asistent medical 
generalist: 1 post (PL/SSD/S) 
vacant- secţia chirugie gene-
rală; -asistent medical genera-
list debutant: 2 posturi (PL/
SSD/S) vacante- secţia pedia-
trie; -asistent medical genera-
list debutant: 2 posturi (PL/
SSD/S) vacante- secţia medi-
cină internă; -asistent medical 
generalist debutant: 1 post (PL/
SSD/S) vacant- compartiment 
ortopedie-traumatologie; -asis-
tent medical de obstetrică-gine-
cologie sau moaşă debutant: 1 
post (PL/SSD/S) vacant- secţia 
obstetrică-ginecologie; -asistent 
medical generalist debutant: 1 
post (PL/SSD/S) vacant- 

compartiment nefrologie; 
-asistent medical generalist 
debutant: 1 post (PL/SSD/S şi 
curs de dializă) vacant- 
compartiment nefrologie; 
-asistent medical de laborator 
debutant: 1 post (PL/SSD/S) 
vacant- laborator BK în cadrul 
dispensarului TBC; -kinetote-
rapeut debutant: 1 post (S) 
vacant- secţia ATI; -infirmieră 
debutantă: 2 posturi (G/M) 
vacante- secţia medicină 
internă; -infirmieră debutantă: 
1 post (G/M) vacant- comparti-
ment nefrologie; -infirmieră 
debutantă: 1 post (G/M) 
vacant- compartiment pneu-
mologie; -infirmieră debutantă: 
1 post (G/M) vacant- laborator; 
-infirmieră debutantă: 1 post 
(G/M) vacant- secţia pediatrie; 
-infirmieră debutantă: 1 post 
(G/M) vacant- secţia ATI; 
-brancardieri: 4 posturi (M) 
vacante- compartiment primiri 
urgenţe. Concursul se va desfă-
şura astfel: -proba scrisă 
pentru toate posturile în data 
de 19.04.2017, ora 9.00; -inter-
viul pentru toate posturile în 
data de 24.04.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de partici-
pare: a)Are cetăţenia română, 
cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domici-
liul în România; b)Cunoaşte 
limba română scris şi vorbit; c)
Are vârsta minimă reglemen-
tată de prevederile legale; d)
Are capacitate deplină de exer-
ciţiu; e)Are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, ates-
tată pe baza fişei de aptitudine 
eliberată de către medicul de 
muncii; f)Îndeplineşte condi-
ţiile de studii potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; g)Nu 
a fost condamnată definitiv 
pentru săvârşirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, care ar face-o incom-
patibilă cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condi-
ţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs 

şi a ocupării funcţiei contrac-
tuale sunt: -diplomă de absol-
vire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţă-
mântului superior de 3 ani în 
specialitate sau diplomă de 
licenţă în specialitate- pentru 
posturile de asistent medical 
generalist, pentru postul de 
asistent de obstetrică-gineco-
logie sau moaşe şi pentru 
postul de asistent de laborator; 
pentru postul de kinetotera-
peut -absolvent de studii supe-
rioare în specialitate fără 
vechime în domeniu; -pentru 
postul de asistent medical 
generalist -minim 6 luni 
vechime ca asistent medical şi/
sau adeverinţă de debutantă, 
pentru postul de asistent 
medical  debutant  -fără 
vechime în domeniu; -pentru 
postul de infirmieră debutantă 
-diplomă de absolvire a şcolii 
generale sau liceu şi curs de 
infirmiere absolvit -fără 
vechime; -pentru postul de 
brancardier -studii medii şi 
curs de prim ajutor. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Spita-
lului Orăşenesc de Urgenţă 
Târgu-Cărbuneşti, din str.
Eroilor, nr.51, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
O r ă ş e n e s c  d e  U r g e n ţ ă 
Târgu-Cărbuneşti, persoană de 
contact: ref.Fetitoiu Valentin, 
telefon: 0253.378.165, fax: 
0253.378.085, e-mail: sp_carb@
yahoo.com.

l Penitenciarul Bucureşti-Ji-
lava organizează concurs 
pentru ocuparea din sursă 
externă a următoarelor posturi 
vacante: -10 posturi agent 
operativ (bărbați); -2 posturi 
agent operativ (grupă inter-
venție); -4 posturi agent 
operativ (evidență deținuți); -1 
post asistent medical genera-
list. Dosarele de candidat se 
depun la sediul Penitenciarului 
Bucureşti-Jilava, în termen de 
15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului. Taxa de 
participare la concurs este de 
85 de lei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul 
Penitenciarului Bucureşti-Ji-

lava, telefon: 021/457.01.82, 
int. 149 şi accesând site-urile 
www.anp.gov.ro/web/penitenci-
arul-bucuresti-jilava/ şi www.
anp.gov.ro, Secțiunea Carieră 
-Concursuri din sursă externă.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 4 bis, etaj 2, 
camera 23, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, pe perioadă nedeter-
minată, din cadrul Biroului 
Fond Funciar - Serviciul 
Cadastru al Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară Teleorman, de Şef Birou 
gradul II - 1 post de conducere. 
Concursul se va desfăşura în 
perioada 20-25.04.2017, orele 
10.00. Perioada de depunerea a 
d o s a r e l o r  e s t e  2 8 . 0 3  - 
10.04.2017, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul OCPI 
Teleorman: www.ocpitr.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, str. Inde-
pendenţei nr. 4 bis, etaj 2, 
camera 23, judeţul Teleorman, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, pe perioadă determi-
nată de 36 luni, din cadrul 
Biroului de Înregistrare Siste-
matică - Serviciul Cadastru al 
Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară Teleorman, 
pentru implementarea Progra-
mului Naţional de Cadastru şi 
Carte Funciară de consilier 
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MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC Murmurul Valsanului SRL - Stroiești, după cum urmează: 

Denumire: Autovehicul Suzuki Vitara, cilindree 1998, motorină, 

tracțiune integrală, fabricat 1997. Valoare [Ron, fără TVA]: 

14.244 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 

bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 

să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

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 11/04/2017. Licitația va avea 

loc în data de 12/04/2017, ora 13:00:00, la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 

sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 

aparținând: SC Mediapress Argeș SRL - Pitești, după cum 

urmează: Denumire: Autoutilitară marca Dacia Logan, serie șasiu 

UU1FSDBL546814253, an fab. 2012, AG-13-BKL. Valoare [Ron, 

fără TVA]: 13.853 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din 

cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. 

Pentru bunurile menționate, ofertanții vor depune, 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. Plata taxei se va efectua în contul 

IBAN RO17TREZ0465067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - 

AJFP 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. 

Licitația va avea loc în data de 07-04-2017, ora 11:00:00, la 

sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 5. Bunurile sunt libere de 

sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 

sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 

suplimentare se pot afla de la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 

5, tel. 0248.211511 - 3252.

(achiziţii publice) debutant - 1 
post de execuţie. Concursul se 
va desfăşura în perioada 
21-26.04.2017, orele 10.00. 
Perioada de depunerea a dosa-
re lor  es te  28 .03 .2017  - 
10.04.2017, la sediul OCPI 
Teleorman. Pentru date supli-
mentare consultaţi site-ul 
OCPI Teleorman: www.ocpitr.
ro.

l Primăria comunei Piatra, 
judeţul Teleorman, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei publice vacante de: 
inspector achiziţii publice, IT, 
cls.III, grad profesional debu-
tant. Concursul se organizează 
astfel: Proba scrisă în data de 
26.04.2017, ora 10.00; Proba 
interviu în data de 28.04.2017, 
ora 15.00. Condiţii de partici-
pare: studii superioare de 
licență absolvite cu diplomă, 
respective studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echiva-
lent; cunoştiinţe operare pe 
calculator- nivel cunoştințe de 
bază; condiţiile prevăzute de 
art.54 din Legea nr.188/1999, 

(r2), cu modificările şi comple-
tările ulterioare, privind 
Statutul funcţionarilor publici; 
nu este necesară vechime. 
Dosarele se depun în termen 
de 20 zile de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0247.361.103 
şi/sau la sediul instituţiei.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Vând moară făină, 20 t/zi, 
stare bună de funcţionare, 3 
valţuri, sită metalică, curăţă-
torie. Tel. 0744526921.

VÂNZĂRI IMOBILE  
l Vand apartament renovat, 4 
camere, in Bucuresti, central, 
zona Intercontinental, pret 
negociabil. Telefon 0244513935.

ÎNCHIRIERI OFERTE  
l Persoană fizică, închiriez 
vilă în Herăstrău, suprafaţa 
560mp, cu subsol, P+1+M, 
curte şi grădină stil japonez 
215mp, stil modern cu mobi-

lier Fendi. Construcţie pe 
structură metalică rezistentă la 
cutremure. Contract pe minim 
1 an, 15.000 Euro lunar. 
Tel.0755.056.800.

CITAȚII  
l Domnul Nicolae Catalin 
Andrei se citează in calitate de 
pârât in Dosarul Civil nr. 
19316/281/2015, având ca 
obiect pretenţii, in proces cu 
Muncipiul Ploieşti in calitate de 
reclamant, la Judecătoria 
Ploieşti, str. Valeni, nr. 44, sala 6, 
in data de 26.04.2017, ora 8:30.

l Fierascu Constantin Iulian 
cu domiciliul in Motru, aleea 
Cireşului nr.1 bloc c3 scara 1 
apartament 6 judetul Gorj şi 
Fierascu Bogdan Marcel cu 
domiciliul in Motru, strada 
Macului nr.11 bloc 2 scara 2 
apartament 16 judetul Gorj 
sunt citaţi pentru a fi prezenţi la 
judecătoria Motru sala 1 in data 
de 12 aprilie 2017 ora 09,00 in 
dosarul nr.2007/263/2016 in 
calitate de pârâţi.

l Soucaliuc Reli cu ultimul 
domiciliul cunoscut în Petro-
şani, str.Anton Pan, nr.84, jud.
Hunedoara, este chemată în 
instanţă la Judecătoria Petro-
şani în data de 13.04.2017, ora 
8:45,  dosar nr.5243/278/2016, 
în calitate de pârată în proces 
cu Soucaliuc Liviu – Dumitru 
pentru divorţ. 

l Se citează numita Sîrbu 
Maria Mihaela, în calitate de 
pârâtă, cu  domiciliul în 
comuna Godeni, sat Capu 
Piscului, jud. Argeş, la Judecă-
toria Câmpulung, jud. Argeş, 
pentru termenul din 6 aprilie 
2017, în Dosarul civil nr. 
5994/205/2016, având ca obiect 
divorţ, reclamant fiind Sîrbu 
Aurelian.

l Numitul Golea Marius 
născut in 19.02.1980, cu 
ultimul domiciuliu cunoscut in 
O r a ş  P a n t e l i m o n , 
Str.W.Maracineanu, Nr.17, 
Ilfov, este chemat in judecată 
in data de 26.04.2017 la Jude-
cătoria Cornetu, camera 

Sala.4, Complet.c5mf, ora:9:00 
in caliate de pârât in dosarul 
nr.12674/1748/2016, divorţ cu 
minor, in proces cu Golea 
Ana-Maria. Prin curator Ene 
George numit de instanta 
pentru pârâtul: Golea Marius.

l În data de 27.01.2017 a fost 
înregistrată pe rolul judecăto-
riei Timişoara cererea de decla-
rare judecătorească a morţii 
numitului Dumbravă Stelian 
cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Timişoara, str. Inului, nr. 4, 
sc. B, Ap. 15, jud. Timiş, intro-
dusă de reclamanta Zachel 
Laura Claudia. Invităm orice 
persoană care deţine informaţii 
despre Dumbravă Stelian să 
comunice datele pe care le 
cunoaşte în legătură cu cel 
dispărut Judecătoriri Timi-
şoara, pe adresa: Timişoara, 
P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2A, cod 
poştal 300055, jud. Timiş, nr. 
dosar 1828/325/2017.

l Ungureanu Maria-Vasilica, 
domiciliată în sat Baranca, 
com. Cristineşti, jud. Botoşani, 
cu  u l t ima reşedinţă  în 
FALANO (SA) VIA MARE 
IONIO este citată la Judecă-
toria Dorohoi, camera Sala 
Mare, în ziua de 12.04.2017, 
completul CC5, ora 8.30, în 
calitate de pârâtă, în dosarul 
de divorţ 3550/222/2016 cu 
Ungureanu Adrian- reclamant.

l Numita SC Deco Invest SRL 
Baia Mare cu ultimul sediu 
cunoscut Loc. Baia Mare, Str. 
Margeanului, nr. 3A, judetul 
Maramures, este citata la Tribu-
nalul Salaj, pentru data de 21 
aprilie 2017, in calitate de parat 
in Dosar nr. 2374/ 84 /2017, 
avand ca obiect litigiu privind 
achizitiile publice - pretentii, in 
proces cu Comuna Ileanda, str. 1 
Decembrie 1918 nr.43, jud. Salaj, 
stadiul procesual - Fond.Relatii 
suplimentare - tel 0260648607.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC San Juan Servicious SRL - Cicănești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Remorcă marca Somer, 

fabricat 1998, două axe, pentru transport material lemnos, 9.659 

lei; Autoutilitară marca Man, fabricat 2002, prevăzută cu 

încărcător bușteni, 51.614 lei. Prețurile menționate reprezintă 

50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra 

licitație. Fiind a patra licitație, prețul de adjudecare se va stabili în 

conformitate cu prevederile Legii 207/ 2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, art. 250, alin. 14. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 

scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din 

valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să 

fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată fi 

confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

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 11/04/2017. Licitația va avea 

loc în data de 12/04/2017, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal 

Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: 

Nu se cunosc. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 

Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

II Bold Marius Ciprian - Brăduleț, după cum urmează: Denumire: 

Teren în suprafață de 2975 mp, situat în localitatea Arefu, jud. 

Argeș, punctul Poienile Valsanului. Valoare [Ron, fără TVA]: 

28.453 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Fiind a 

patra licitație, prețul de adjudecare se va stabili în conformitate cu 

prevederile Legii 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

art. 250, alin. 14. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui 

să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 

dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire 

a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încă, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată că încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de 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 

12/04/2017. Licitația va avea loc în data de 13/04/2017, ora 

11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile 

care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC Ildmar Serv Comert SRL - Cicănești, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Grup electrogen, funcțional, 

170 lei; Remorcă auto LPA150-U, două roți, neînmatriculată, 994 

lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 

actualizate cu rata inflației, fiind a patra licitație. Fiind a patra 

licitație, prețul de adjudecare se va stabili în conformitate cu 

prevederile Legii 207/ 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

art. 250, alin. 14. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui 

să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 

dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire 

a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel 

încât, în ziua licitației, suma să poată fi confirmată ca încasată de 

către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, 

deschis la Trezoreria Curtea de 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 

12/04/2017. Licitația va avea loc în data de 13/04/2017, ora 

13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile 

care grevează bunurile sunt: Nu se cunosc. 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 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal 

Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 

strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale 

Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: 

SC ARG Bela Rom 2000 SRL - Curtea de Argeș, după cum 

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

Tranzit 90T350, fabricat 2004, capacitate 1980 cmc, motorină, 

9.187 lei; Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D, fabricat 2003, 

capacitate 1870 cmc, motorină, 2.913 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind a patra licitație. Fiind a patra licitație, prețul de adjudecare se 

va stabili în conformitate cu prevederile Legii 207/ 2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, art. 250, alin. 14. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 

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

participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 

solicitate (plata să fie efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma 

să poată fi confirmată că încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de 

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 13/04/2017. Licitația va avea 

loc în data de 14/04/2017, ora 11:00:00, la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 

sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului 

Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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DIVERSE  
l Comuna Sânzieni, sat 
Sânzieni, jud.Covasna, str.
Principală, nr.439, telefon: 
0 2 6 7 . 3 6 . 6 0 1 9 ,  f a x : 
0267.366.019, e-mail: blevi@
consloc.ro. Autoritatea finanţa-
toare: comuna Sânzieni, prin 
Consiliul Local Sânzieni, cu 
sediul în comuna Sânzieni, sat 
Sânzieni, nr.337, judeţul 
Covasna, acordă finanţări 
nerambursabile pentru activi-
tăţi nonprofit de interes 
general, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de 
interes general. Programul 
pentru acordarea finanţărilor 
nerambursabile este valabil 
pentru anul 2017. Domeniile 
de intervenţie selectate sunt: 
sport, cultură şi tineret, susţi-
nerea cultelor. Beneficiari 
direcţi: -persoane fizice sau 
persoane juridice fără scop 
patrimonial; -asociaţii ori 
fundaţii constituite conform 
legii -sau culte religioase recu-
noscute conform legii. Proce-
dura aplicată: finanţarea 
nerambursabilă acordată din 
fonduri publice unui beneficiar 
se va face în baza unui contract 
de finanţare nerambursabilă 
înche ia t  în t re  Comuna 
Sânzieni, judeţul Covasna şi 
beneficiar, în urma aplicării 

procedurii selecţiei publice de 
proiecte. Bugetul finanţării 
nerambursabile aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local 
nr.15/21.03.2017 este de 
117.500Lei ,  defalcat  pe 
domenii de activitate astfel: 
55.000Lei  pentru sport , 
30.500Lei pentru cultură şi 
tineret, 32.000Lei pentru susţi-
nerea cultelor.

l Convocare. În conformitate 
cu dispoziţiile art. 111 din 
Legea nr. 31/1990 republicată 
cu modificările ulterioare, dl. 
ec. Victor Voichin în calitate de 
Administrator Unic al S.C. 
HOROSCOP IMOB S.A., cu 
sediul în Găeşti, str. 13 Decem-
brie, nr. 45, sc. 4, etj. 1, ap. 46, 
judeţ Dâmboviţa, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor S.C. HORO-
SCOP IMOB S.A., care va 
avea loc în data de 03.05.2017, 
ora 09:30, iar în caz de lipsă de 
cvorum, în data de 04.05.2017, 
ora 09:30, la sediul societăţii, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Discutarea şi aprobarea bilan-
ţului contabil pe anul 2016, 
după citirea raportului admi-
nistratorului şi al cenzorului; 2. 
Discutarea şi aprobarea Buge-
tului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017; 3. Discutarea gesti-
unii Administratorului Unic şi 
descărcarea de gestiune pentru 
activitatea aferentă exerciţiului 
financiar 2016; 4. Completarea 

cu încă un cenzor; 5. Diverse. 
La Adunarea Generală vor 
participa toţi deţinătorii de 
acţiuni la data de 19.04.2017, 
conform evidenţei din Regis-
trul Acţionarilor. Formularele 
de procură pentru participarea 
la Adunarea Generală Ordi-
nară sunt disponibile la sediul 
societăţii. Procurile se vor 
depune în original la sediul 
societăţii până la data de 
01.05.2017. Administrator 
Unic, Ec. Victor Voichin.

SOMAȚII  
l Somaţie din data de 20 
martie 2017. Având in vedere 
dispoziţiile Rezoluţiei din data 
de 16 martie 2017, dată in 
dosarul nr 2346/334/2016 al 
Judecătoriei Vatra Dornei, 
aducem la cunoştinţă faptul că 
Comuna Poiana Stampei prin 
Primar, cu sediul in com. 
Poiana Stampei nr 228, jud 
Suceava, in calitate de recla-
mantă in prezenta cauză, soli-
cită instanţei să constate că a 
dobândit prin uzucapiune 
tabulară, dreptul de proprie-
tate asupra suprafeţei de 1296 
mp teren, identică cu parcela 

nou formată nr 1 CC din parc. 
Topo nr 30/16, nr 30/18 şi nr 
352 din CFE 31222 a UAT 
Poiana Stampei provenită din 
conversia pe hârtie a CF 
Poiana Stampei, jud Suceava. 
Instanţa in conformitate cu 
prevederile art.  130 din 
Decretul Lege 115/1938, 
emitem prezenta somaţie către 
toţi cei interesaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, in 
caz contrar, in termen de o 
lună de la emiterea celei din 
urmă publicaţii, se va trece la 
judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie 
al S.C. Finitex S.A, Bucureşti, 
înregistrată la O.R.C.T.B. sub 
nr. J40/2032/1991, C.U.I. 
404831, în temeiul art. 117 din 
Legea nr. 31/1990, privind soci-
etăţile comerciale, republicată 
şi  modificată,  convoacă 
Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 
25.04.2017, ora 13, la sediul 
social al societăţii din Bucu-
reşti, str. Sadului,  nr. 35, sector 
5, la care sunt îndreptăţiţi să 
participe toţi acţionarii înregis-

traţi în registrul consolidat al 
acţionarilor la data de referinţă 
03.04.2017. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea şi aprobarea 
raportului de gestiune al consi-
liului de administraţie pentru 
anul 2016; 2. Prezentarea şi 
aprobarea raportului comisiei 
de cenzori pentru anul 2016. 
Documentele şi materialele 
informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale 
Ordinare vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor, la sediul 
societăţii începând cu data de 
04.04.2017. Relaţii la telefon 
0214231125.

l ERATĂ: ENGIE Romania 
S.A informează toate persoa-
nele interesate că în textul 
convocării Adunării Generale 
a Acţionarilor pentru data de 
27 .04 .2017,  publ icat  în 
Jurnalul Naţional din data de 
24.03.2017, a intervenit o 
eroare materială la punctul 3 
de pe ordinea de zi referitor la 
distribuţia de dividende şi în 
mod eronat la procentul de 

distribuţie a dividendelor s-a 
scris “ intr-o cotă de 50 %” în 
loc de “ într-o cotă de 30%”, 
aşa încât textul corect şi valabil 
al punctului 3 este: “3. Apro-
barea distribuţiei de dividende 
pentru anul financiar 2016 
într-o cotă de 30 % din profitul 
net distribuibil realizat de soci-
etate în anul 2016.” Restul 
prevederilor din convocarea 
A.G.O.A. rămân neschimbate.

l Convocare. Consiliul de 
Administraţie al OUAI Inde-
pendenta cu sediul în locali-
tatea Independenţa, jud. 
Călăraşi, CIF 18790280, în 
conformitate cu prevederile 
Legii 138/2004 republicată, 
convoacă Adunarea Generală 
a Membrilor pentru ziua de 
12.04.2017, ora 10.00 la sediul 
organizaţiei  pentru toţi 
membrii înregistraţi în Regis-
trul Membrilor. Ordinea de zi 
este următoarea: 1. Stabilirea 
componentei şi a mandatului 
consiliului de administraţie, 
comisiei de cenzori şi comisiei 
de conciliere. 2. Stabilirea 
cotizaţiei membrilor organiza-
ţiei. 3. Diverse.   Participarea 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. 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 Dizain 

Gen 2003 SRL - Mioveni, după cum urmează: Denumire: 

Autoutilitară Citroen, seria motor 062648, serie șasiu VF7YCBM 

GC11124123, nr. înmatriculare AG 03 DIZ, an fabricație 2006. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 19.440 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

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

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69 

TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, precum 

și celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de 

Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 04/04/2017, ora 

14:00. Licitația va avea loc în data de 05/04/2017, ora 11.00, la 

SFO Mioveni. 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 SFO 

Mioveni, tel. 0248.260665.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 

Mioveni. 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 

Diaconu Retevoiesti - Pietroșani, după cum urmează: Denumire: 

Autoturism Renault Megane, serie șasiu: VF1KZ1G0646910211, 

serie motor: D279703, an fabricație 2012, nr. înmatric AG 47 

DCN. Valoare [Ron, fără TVA]: 25.204 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, 

fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 

trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic 

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

de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 

RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 

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 19/04/2017, ora 14:00. Licitația va 

avea loc în data de 20/04/2017, ora 11:00:00, la SFO Mioveni. 

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 SFO Mioveni, tel. nr. 

0248.260665.

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. Dosar executare nr. 13635/2011. Nr. 23755/21.03.2017. 

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Martie, Ziua 21. În temeiul art. 250, alin. 

(2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 06.04.2017, 

orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietatea debitorului Dima Ion, cu sediul în loc. Iezeru, com. Jegalia, str. nr., județul Călărași, în 

dosar de executare nr. 13635/2011, a treia licitație (etapa 3). Denumirea bunului mobil. Descriere 

sumară: Autoutilitară Renault Trafic, an fabr. 2004. Drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de evaluare sau pornire al licitației, exclusiv TVA: 5.861 

lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazure de Titlul VII din Legea nr. 

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

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

pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 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; c) împuternicirea persoanei care îl 

reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele jurudice române - copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de O.R.C.; 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 propria 

răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului. 

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: nr. înm. CL 98 AKI - 1870 cmc. Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, 

interior 120. Data afișării: 23.03.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr. 

113/24.07.2017. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice - Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 

Aurel Vlaicu nr.22, jud. Prahova, telefon 0244.407710, fax 

0244.593906, organizează în ziua de 11.04.2017, orele 12.00, 

licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului - 

Cadru privind: “Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a trei 

spații în suprafață de 1 mp fiecare, pentru instalarea a trei 

automate pentru băuturi calde și reci”, după cum urmează : 1 mp 

la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu; 1 mp la 

S.F.O. Bolintin Vale; 1 mp la S.F.O. Mihăilești. Durata acordului 

cadru : 4 ani. Detaliile privind licitația publică cu strigare se găsesc 

la adresa: https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/201703241 

03433_acord%20cadru%20nr.%204598.pdf

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

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

Orășenesc Pucioasa. Număr operator de date cu caracter personal 20002. Dosar de executare nr. 942 / 

2016. Nr. 7087 / 23.03.2017. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Aprilie, Ziua 

13. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea 207 / 2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 13, luna Aprilie, ora 12.00, 

anul 2017, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului S.C. Tarabostes S.R.L., CUI - 17886395, prima licitație: Denumirea 

bunului mobil. Descriere sumară, Drepturi reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, 

Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit: Mașină de 

tăiat fier, Nu sunt, 26.576 lei, 19%; Fierăstrău pendular cu pânză, Nu sunt, 44.140 lei, 19%; Pendulă 

automată de retezat, Nu sunt, 20.706 lei, 19%; Mașină rectificat plan, Nu sunt, 18.634 lei, 19%; 

Mașină șlefuit panouri, Nu sunt, 17.951 lei, 19%; Instalație impregnare în vid, Nu sunt, 22.208 lei, 

19%. Total: 150.215 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 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 reperezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru 

perosanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e) pentru persoanele 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 propria 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 ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... 

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru din or. Pucioasa, str. Republicii, nr. 118 

sau la numărul de telefon 0245.760698. Data afișării: 23.03.2017.
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membrilor se va face personal 
sau prin reprezentant cu 
procură specială autentificată. 
Dacă în data de 12.04.2017 
A d u n a r e a  G e n e r a l ă  a 
Membrilor nu îndeplineşte 
cvorumul legal pentru întru-
nire, se reprogramează pentru 
ziua de 13.04.2017, ora 10.00 
cu aceeaşi ordine de zi.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Catalin George 
notifica intrarea procedura 
simplificata a debitoarei SC 
Biocom Grafix SRL, Iasi, Str. 
Ciurchi Nr. 107A, Cam. 3, Bl. 
B7, Sc. C, Ap. 2, Judetul Iasi, 
J22/2255/2011; CUI 29483299, 
prin Hotararea nr. 400/2017, 
dosar 6660/99/2016 al Tribuna-
lului Iasi. Termene: depunere 
creante 08.05.2017; tabel preli-
minar 15.05.2017; tabel defi-
nitiv 31.05.2017; data Adunarii 
creditorilor 22.05.2017, ora 
11.00, str. Cerna nr. 11, Ploiesti, 
pentru: confirmarea lichidato-
rului judiciar, aprobarea raport 
intocmit conf. art. 97 si inci-
denta art. 169 din lg. 85/14. 
Relatii la telefon 0725093254.

LICITAȚII  
l Primăria Municipiului 
Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 

4652660, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 396,00 
mp, aparţinând domeniului 
privat de interes local al munici-
piului Alexandria, situat pe 
strada Unirii, nr. 1A in CV6.
Licitaţia va avea loc la data de 
25.04.2017, orele 11ºº, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar documentele necesare 
pentru inscrierea la licitatie se  
primesc la registratura Primă-
riei Municipiului Alexandria,  
pânã  în preziua datei de  lici-
taţie, orele 16:00.  Documen-
taţia de licitatie poate fi studiată 
şi achiziţionată, contra cost, la 
sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, Serviciul Valorifi-
care Patrimoniu.Împotriva lici-
taţiei se poate face contestaţie in 
conditiile Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare.Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la Direcţia 
Patrimoniu din cadrul Primă-
riei municipiului Alexandria , 
telefon 0247317732, int.132.

l Primăria Municipiului 
Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 
4652660, organizează licitaţie 
publică  pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 396,00 
mp, aparţinând domeniului 
privat de interes local al munici-

piului Alexandria, situat pe 
strada Unirii, nr. 1B in CV6.
Licitaţia va avea loc în data de   
25.04.2017 orele 11ºº la sediul 
Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139, iar 
documentele necesare pentru 
inscrierea la licitatie se  primesc 
la registratura Primăriei Muni-
cipiului Alexandria,  pânã  în 
preziua datei de  licitaţie, orele 
16:00.Documentaţia de licitaţie 
poate fi studiată şi achiziţio-
nată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexan-
dria, Serviciul Valorificare 
Patrimoniu.Împotriva licitaţiei 
se poate face contestaţie in 
conditiile Legii 554/2004, a 
contenciosului administrativ, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare.Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la Direcţia 
Patrimoniu din cadrul Primă-
riei municipiului Alexandria , 
telefon 0247317732, int.132.

l Primăria Municipiului 
Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise 
în vederea: Inchirierii bunului 
imobil-panou publicitar elec-
tronic, situat în Piatra Neamţ, 
Piaţa Ştefan cel Mare, nr.16B.
Preţul de pornire la licitaţie 
este de 1.126 lei/lună.Licitaţia 
va avea loc în data de 
12.04.2017, ora 16,30, la sala de 
şedinţe a Primăriei munici-

piului Piatra Neamţ,  cu sediul 
în str. Ştefan cel Mare nr.6-8. 
Înscrierile si depunerea ofer-
telor se fac până la data de 
11.04.2017, ora 16,30, inclusiv, 
la Primăria municipiului 
Piatra Neamţ, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări şi 
Transport zilnic între orele 8,00 
– 16,30, unde se poate achizi-
ţiona şi documentaţia licitaţiei. 
Relaţii suplimentare la telefon 
0233/ 218991, interior 152, 
zilnic între orele 8,00 – 16,30.

l Activ Insolv SPRL, lichi-
dator al SC ANDI CENTER 
SRL, anunţă vânzarea prin 
licitatie publică, în condiţiile 
art. 154 alin. 2 din Legea nr. 
85/2014, a bunurilor imobile 
proprietatea debitoarei: 1. Casa 
cu regim de inaltime P+M cu 
suprafata utila de 140 mp si 
terenul aferent in suprafata 
totala de 1026 mp, situate in 
Municipiul Rm Valcea, strada 
Poenari , nr 38A, punctul 
„Acasa”, judetul Valcea, la 
pretul de pornire al licitatiei, 
respect iv  45.630 EURO 
exclusiv TVA. Sedinţele de 
licitaţie publică se organizează 
la sediul lichidatorului din Rm. 
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, 
bl. CPL, sc. A, parter, în zilele 
de 28.03.2017, 11.04.2017, 
25.04.2017, 09.05.2017 si 
23.05.2017 ora 14:00.  Relaţii 
suplimentare privind imobilele 
scoase la vânzare, caietul de 
sarcini si condiţiile de partici-
pare la licitaţie  se pot obţine la 
sediul lichidatorului sau la 
telefon/ fax 0350414880; 
0743050727, 0742307351.

l Subscrisele PROSOLVENŢA 
I.P.U.R.L. şi Legal Tax Insolv 
S.P.R.L, în calitate de lichidatori 
judiciari, anunţă organizarea a 
trei runde de licitaţii publice în 

zilele de 5, 10 şi 14 aprilie 2017, 
orele 11,00, pentru vânzarea în 
bloc a activelor S.C. Vilcart 
S.R.L. Călimăneşti, în valoare 
evaluată de 5.422.669 lei 
exclusiv TVA (teren şi clădiri = 
3.725.000 lei, maşini, echipa-
mente şi instalaţii = 1.304.804 
lei şi stocuri de materiale şi 
produse finite = 392.865 lei). La 
aceste termene, conform regula-
mentului aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 
01.03.2017, preţul de începere a 
licitaţiilor va fi de 75% din cel 
de evaluare. Dacă nu se obţine 
preţul de începere a licitaţiilor şi 
există cel puţin doi ofertanţi, la 
aceste termene, activele vor fi 
vândute la cel mai mare preţ 
oferit. Vânzarea se va putea 
face chiar dacă se prezintă o 
singură persoană care oferă 
preţul de începere a licitaţiei. 
Ofertanţii vor depune până în 
preziua licitaţiei, ora 14,00, la 
sediul lichidatorului PROSOL-
VENŢA I.P.U.R.L. din Piteşti, 
str. Smârdan nr. 46A, judeţul 
Argeş, cererea scrisă de partici-
pare, însoţită de copia docu-
mentelor de identitate pentru 
persoanele fizice sau certificat 
de înregistrare pentru persoa-
nele juridice, delegaţie de repre-
zentare pentru pesoanele 
juridice şi dovada de plată a 
cauţiunii de 10% din preţul de 
evaluare. Cauţiunea de 10% va 
fi depusă în contul debitoarei nr. 
RO48RZBR0000060019101739, 
deschis la Raiffeisen Bank Căli-
măneşti. Licitaţiile vor avea loc 
la sediul l ichidatorului, 
PROSOLVENŢA I.P.U.R.L. 
din Piteşti, str. Smârdan, nr. 
46A, jud. Argeş. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
telefon 0722.421.099.

l Dorobantu Los Andes SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică proprie-

tatea debitoarei situata in 
Ploiesti, str. Marasesti, nr. 216, 
Prahova compusa din spatiu 
comercial cu Scd de 127 mp, 
Sud de 102,56 mp si teren intra-
vilan in suprafata de 500 mp la 
pretul de 72.000 euro. Licitaţia 
va avea loc în data de 
31.03.2017, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 07.04.2017 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

PIERDERI  
l Musteaţă Ionel, domiciliat în 
comuna Vlădeni, jud. Ialomiţa, 
anunţă pierderea cardului 
pentru tahograf. Se declară 
nul. 

l Declar pierdută dovadă 
permis conducere B, C, E, 
eliberată de Poliţia Capitalei pe 
numele Ion Gabriel.

l Pierdut  contract  de 
construire nr. 2169/5-1976 
original şi duplicat, şi proces 
verbal predare, preluare, 
recepţie a locuinţei  din 
21.08.1979, în împrejurări 
necunoscute,  pe numele 
Gheorghe Valeriu şi Gheorghe 
Diana.

l Stuparu Cristina Corina 
P.F.A., identificată prin C.U.I. 
31014707 şi F40/4953/2012, cu 
sediul social în str. Vlaicu Vodă 
nr. 21, sector 3, Bucureşti, 
declar nul certificat constatator 
cu nr. 46917/07.02.2017, 
privind terţii.

l Pierdut carnet de student –
Facultatea Relatii Economice 
Internationale (Universitatea 
Crestina Dimitrie Cantemir), 
pe numele Cristea Ramona 
Mihaela. Il declar nul.

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. Dosar de executare nr. 2151/116/2013. Nr. 

29172/21.03.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 

2017, Luna 03, Ziua 21. 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 12, 

luna 04, ora 11.00, anul 2017, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la licitație, 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane Toader Florin, prima licitație/ 

licitația a -I- a: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri în suprafață de ... și teren aferent în 

suprafață de …, situate în localitatea ... str. ... nr. ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației (exclusiv 

TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. Sarcini: -. b) teren 

intravilan care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri în suprafață de 749.11 

mp din măsurători (600 mp din acte), situat în localitatea Dragalina, comuna Dragalina, str. Măceșului 

nr. 3, preț de evaluare/ de pornire al licitației 4.451 lei (exclusiv TVA), CF 20249/UAT Dragalina, nr. 

cadastral 126, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: AJFP Călărași. 

Sarcini: Creanțe - 50845 lei. c) alte bunuri: situat în județul Călărași, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației: ... (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: -. 

Sarcini: -. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 

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

sunt invitați să 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; 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: ... Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939, int. 120/ 148. Data afișării: 23.03.2017.


