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ASOCIAŢII

PUBLICITATE2 Luni, 6 Februarie 2023

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, ora 15.00, 
LICITAŢIE ( a VI-a licitaţie) pentru vânzarea bunurilor imobile, proprietate a debitorului CERACEANU MIHAI: 

          a) teren extravilan, arabil, în suprafață masurata de 1.202 mp (1.200 mp din acte), CF 31535 
şi nr. Cadastral 955, situat în com. SIMNICU DE SUS, sat. IZVOR, T65, P29, jud. DOLJ, pret de pornire 
al licitaţiei 63.000 lei  (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei. 

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri 

speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, 
ora 13.00, LICITAŢIE ( a XII- a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate 
a debitorului CONSTANTIN DANUT: 

           a) casa de locuit cu 3 camere, sala, beci, în suprafața utila de 90 mp, cu regim de înălțime 
P, construita din caramida, acoperită cu tabla şi teren aferent de 250 mp, fără CF si nr. Cadastral, 
situata în com. COSOVENI, sat. COSOVENI, str. ALEEA MORII, nr. 11, jud. DOLJ,

          b) clădire (anexa) din construcție metalica, cu regim de înălțime P, din tabla, cornier şi 
țeava, acoperită cu țeava; casa de locuit cu acoperiş de tigla, compusa din 4 camere, in suprafața 
utila de 90 mp, cu regim de înălțime P+E,  construita din caramida, acoperita cu tigla; bucătărie de 
vara construita din lemn, in suprafața utila de 90 mp, cu regim de înălțime P, închisă cu geamuri, 
acoperită cu tigla şi teren de aproximativ 300 mp, imprejmuit cu sarma, fără CF si nr. Cadastral, fără 
acte de proprietate, situate în com. COSOVENI, sat. COSOVENI, str. ALEEA MORII, nr. 11, jud. DOLJ. 

            Pret de pornire al licitaţiei 239.250 lei (exclusiv TVA*)).
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 

101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin 

licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. 
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa 
la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea 
si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri 

speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, 
ora 15.00, LICITAŢIE ( a VIII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietate a 
debitorului MIHAI MIHAI:  construcție în suprafața construita de 22,25 mp şi teren aferent de 852 
mp, fără CF si nr. Cadastral, situat în localitatea DRAGASANI, str. Troian, nr. 10, jud. VALCEA, pret 
de pornire al licitaţiei 31.890 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 
101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. 
Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa 
la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea 
si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, ora 11.00, 
LICITAŢIE ( a VIII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietate a debitorului MIHAIU 
DANIEL: casa de locuit în suprafața desfasurata de 140 mp, regim de înălțime P+1, stadiu de uzura 
avansat şi teren aferent de 200 mp, fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea IZBICENI, str. Lt. PETRE 
MUSUROI, nr. 20, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 12.800 lei (exclusiv TVA*)).

 Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 
101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

 Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea 
si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, ora 10.00, 
LICITAŢIE ( a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului  
ADAM NICOLAE: 

           a) casa de locuit cu regim de înălțime P+1E, în suprafața de 160 mp, construita din caramida 
şi teren aferent de 2.009 mp, fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea SLATIOARA, str. UNIRII, nr. 
172, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 144.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.03.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a VI-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului AVRINTE 
MARIA: 

- teren extravilan, padure, în suprafata masurata de 3.075 mp, fara CF si nr. Cadastral, situat în 
localitatea BAILE OLANESTI, sat. MOSOROASA, T 8, P 197/16, jud. VALCEA, pretul de pornire al licitaţiei 
9.500 lei (exclusiv TVA*)).

              Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, după caz, 
respectiv: Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic republicat , cu modificările şi completătile ulterioare .  

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: 
 - la preț de adjudecare egal, preemptorii au  prioritate conform  prevederilor art. 45 din Legea nr. 

46/2008 – Codul Silvic republicat , cu modificările şi completătile ulterioare .
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 

jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 

bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 21.02.2023, ora 14.30, LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, 
proprietate a debitorului BOCEANU MIHAI MISU: 

a)  teren intravilan, în suprafața de 1.200 mp, cu acces pe drumuri neasfaltate, fara CF si 
nr. Cadastral, situat în localitatea IABLANITA, com. PADINA, T9, P94, jud. MEHEDINTI, pretul 
de pornire al licitaţiei 4.450 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 15.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BOCEANU 
MIHAI MISU: 

a) dreptul de uzufruct asupa proprietății rezidentiale formata din casa de locuit, în suprafața de 83,74 
mp, garaj în suprafața de 23,64 mp, bucătărie în suprafața de 99,5 mp şi patul (magazie) în suprafața de 
55,64 mp, cu finisaje considerate medii, teren intravilan curti constructii în suprafața de 1.051 mp şi teren 
intravilan arabil în suprafața de 1.614 mp, CF 51356 şi nr. Cadastral 51356; debitorul nu a fost prezent 
la inspectie şi nu s-a permis accesul în curte şi imobile; situata în localitatea OREVITA MARE, T22, 265, 
265/1, 265/3, jud. MEHEDINTI , pretul de pornire al licitaţiei 24.700 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.



PUBLICITATE3 Luni, 6 Februarie 2023

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BOGDAN 
CONSTANTA: 

a) teren extravilan, în suprafața de 1.800 mp, CF 43111 si nr. Cadastral 43111, situat în localitatea 
GIGHERA, T25, P116, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 2.250 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 10.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BRATIANU 
BEDU : 

- casă de locuit, cu o suprafață construită la sol de 654,9 mp și o suprafață construită desfășurată 
de 2060,63 mp și are un regim de înălțime S+P+3, acoperită cu țiglă metalică tip Lindab, situată în 
localitatea Drăgășani, strada I.C.Brătianu, nr. 50 E, jud. Vâlcea, terenul aferent constructiei nu face 
obiectul evaluarii, pretul de pornire al licitaţiei 

2.003.666 lei (exclusiv TVA*)).
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 

jud. Dolj.
Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 

bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Ț 
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 11.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BRATIANU 
MIHAI : 

- construcție in suprafață construită la sol de 551,65 mp, realizată pe fundație de beton, acoperiș 
tip sarapantă de lemn învelită cu tiglă metalică, situată în județul Vâlcea, localitatea Drăgășani, str. I.C. 
Brătianu, nr. 56A, terenul aferent constructiei nu face obiectul evaluarii, pretul de pornire al licitaţiei 
1.262.631 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 11.00, 
LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BUCLOIU 
ION : 

                  a) casa de locuit în suprafața construită la sol de  50 mp, cu regim de înălțime P, compusă 
din 1 camera, construită din cărămidă, acoprită cu țiglă și teren intravilan în suprafață de 573 mp, situat 
în T40, P 927, situate în com.  SĂULEȘTI, sat. SĂULEȘTI, str. COMUNALĂ, nr. 129, jud.GORJ, pret de 
pornire al licitaţiei 33.500 lei (exclusiv TVA*));

          b) teren arabil în suprafață de 505 mp, situat în T40, P 928/1, situat în com. SĂULEȘTI, sat. 
SĂULEȘTI,  jud. GORJ, pret de pornire al licitaţiei 2.750 lei (exclusiv TVA*));

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, ora 13.00, 
LICITAŢIE ( a XI-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului 
CAPATANA MARIAN ADRIAN: 

 - clădire S+P+1E, la stadiu de structura de beton armat, în suprafața construita desfasurata de 
729,2 mp,

     - clădire P+3E, în curs de construcție,  în suprafata desfasurata de 1.237,8 mp,
     - teren intravilan în suprafața de 2.982 mp,
 - imprejmuire teren - realizata din ziduri caramida care se reazema pe fundatie de beton rigidizata cu 

stilpisori intermediari, perimetrul fiind de 238 m și înălțime de 2,2 m; nu exista autorizație de construire 
și nici act de alipire teren, situat în localitatea DRAGANESTI OLT, str. FOISOR, nr. 24-28B, jud. OLT, pret 
de pornire al licitaţiei 1.810.028 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 13.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului BOGDAN 
CONSTANTA: 

a)  teren extravilan, în suprafața de 1.200 mp, CF 35193 si nr. Cadastral 35193, situat în localitatea 
GIGHERA, T28, P495, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 1.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 20.02.2023, ora 10.00, LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, 
proprietate a debitorului DOBOS ALINA ADNANA MARIANA: 

a) teren extravilan, în suprafața masurata de 3.010 mp (3.120 mp din acte), cu deschidere 
la drum de exploatare, CF 35527 si nr. Cadastral 35527, situat în localitatea BUMBESTI PITIC, 
T75, P145, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 2.250 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 
cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 20.02.2023, ora 10.30, LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, 
proprietate a debitorului DOBOS ALINA ADNANA MARIANA: 

a)  teren extravilan, în suprafața de 3.400 mp, fara deschidere la drum de exploatare, CF 
35530 si nr. Cadastral 35530, situat în localitatea BUMBESTI PITIC, T79, P422, jud. GORJ, pretul 
de pornire al licitaţiei 2.475 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.02.2023, ora 11.30, 
LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DOBOS 
ALINA ADNANA MARIANA: 

a)  teren extravilan, în suprafața de 5.000 mp, fara deschidere la drum de exploatare, CF 35529 si 
nr. Cadastral 35529, situat în localitatea BUMBESTI PITIC, T79, P421, jud. GORJ, pretul de pornire al 
licitaţiei 4.650 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.02.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DOBOS 
ALINA ADNANA MARIANA: 

a) teren extravilan, în suprafața de 7.500 mp, cu deschidere la drum comunal, fara CF si nr. Cadastral, 
situat în localitatea BUMBESTI PITIC, T65, P9, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 8.325 lei (exclusiv 
TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.
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ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.02.2023, ora 12.30, 
LICITAŢIE (  a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului DOBOS 
ALINA ADNANA MARIANA: 

a) casă de locuit, cu o suprafață construită la sol de 115 mp (suprafață construită desfășurată de 
215 mp), are un regim de înălțime P+M, finisajele interioare și exterioare sunt executate tencuieli, fără 
vopsitorii și teren în suprafața de 817 mp, CF 35652, nr. Cadastral 35652, situată în localitatea BUMBESTI 
PITIC, sat. POIENARI, nr. 84, T7, P511, P514, lot. 2, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 256.500 
lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI 
BOGDAN: clădire de locuit în suprafața de 375 mp, cu regim de înălțime P+1, 8 camere, corp principal 
și anexa în suprafața de 65,54 mp, construita din caramida și teren aferent de 1.500 mp, fără CF si 
nr. Cadastral, situat în localitatea CARCEA, str. CRAIOVEI, nr. 6, jud. DOLJ, pret de pornire al licitaţiei 
403.456 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 10.00, 
LICITAŢIE ( a X-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului 
LAUTARU NICUSOR : 

- cota de 1/2  din casa de locuit în suprafaţă de 115 mp, structura din zidarie portanta, stare buna 
cu finisaje medii, anexa în suprafața de 64 mp si teren aferent in suprafata de 900 mp, CF 35208 si nr. 
Cadastral 35208, situata în com. JUPINESTI, sat. VIDIN, nr. 149, T5, P83, P83/3,  jud. GORJ, preţ de 
pornire al licitaţiei 29.500 lei (exclusiv TVA*).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, ora 14.00, 
LICITAŢIE ( a VIII -a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil , proprietate a debitorului LAZAR 
FLORIAN: 

- teren extravilan fânete în suprafața de 861 mp, fara CF si nr. Cadastral, situat în com. CERNISOARA, 
sat. GROSI, jud. VALCEA, pret de pornire al licitaţiei 800 lei (exclusiv TVA*)),

- teren extravilan fânete în suprafața de 4446 mp, fara CF si nr. Cadastral, situat în com. CERNISOARA, 
sat. GROSI, jud. VALCEA, pret de pornire al licitaţiei 7.350 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 27.02.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil, proprietate a debitorului CINCA 
VASILE VIOREL: 

        a) casa de locuit în suprafața de 60 mp, construita din caramida, anexa în suprafata de 25 mp 
și teren intravilan aferent în suprafața de 700 mp, situat în T23, P13, com. VALCELE, sat. VALCELE, str. 
POPA GOCU, nr. 4, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 49.500 lei (exclusiv TVA*)),

      b) casa de locuit în suprafața de 66 mp, construita din paianta, compusa din doua camere, 
bucătărie și hol; anexa în suprafata de 18 mp, construita din paianta, acoperită cu placi de azbociment, 
compusa din camera și hol; magazie în suprafața de 20 mp, construita din paianta, acoperită cu placi de 
azbociment și teren intravilan aferent în suprafața de 2666 mp, situat in com. VALCELE, sat. VALCELE,  
jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 24.500lei (exclusiv TVA*)),

      c)  teren intravilan, arabil, în suprafața de 2.052 mp, situat în  com. VALCELE, T30, P20, jud. 
OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 18.250 lei (exclusiv TVA*)),

      d) teren intravilan, arabil, în suprafața de 1.088 mp, situat în  com. VALCELE, T31, P16, jud. 
OLT,  pretul de pornire al licitaţiei 9.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 
27.02.2023, ora 14.00, LICITAŢIE ( a VIII -a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun imobil , 
proprietate a debitorului LAZAR FLORIAN: 

- teren extravilan fânete în suprafața de 861 mp, fara CF si nr. Cadastral, situat în com. 
CERNISOARA, sat. GROSI, jud. VALCEA, pret de pornire al licitaţiei 800 lei (exclusiv TVA*)),

- teren extravilan fânete în suprafața de 4446 mp, fara CF si nr. Cadastral, situat în com. 
CERNISOARA, sat. GROSI, jud. VALCEA, pret de pornire al licitaţiei 7.350 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 20.02.2023, ora 13.00, LICITAŢIE ( a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, 
proprietate a debitorului MANU NICOLAE: 

a) cota de 3/16 din 1/2 - casa de locuit – C1 - cu regim de înălțime P, în suprafața de 72 
mp, construita din caramida; anexa - patul în suprafața desfasurata de 6 mp și cota de 3/16 din 
teren aferent proprietatii în suprafața de 964 mp (321 mp – curti și 643 mp - vie), fără CF și nr. 
Cadastral; proprietar MANU NICOLAE (decedat), situata în localitatea JUPINESTI, sat. JUPINESTI, 
nr. 15, T29, P735,736, jud. GORJ, pretul de pornire al licitaţiei 10.950 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 12.00, 
LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului IVAN ION 
ALIN:  

- Autoturism FIAT PUNTO, culoare gri, an fabricaţie 2003, rulaj 104.287 KM, nr. înmatriculare GJ 
74 YVN, combustibil benzina, autovehiculul este în stare buna și se afla indisponibilizat la I.P.J. MOTRU, 
preţul de vânzare este de 2.450 lei.

   Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

VÂLCEA | Un fost 
dispensar a luat foc

Pompierii militari din cadrul ISU 
Vâlcea au intervenit duminică, 5 
februarie, în jurul prânzului, pentru 
stingerea unui incendiu produs 
la o clădire, din cartierul Goranu, 
proprietatea unei societăți comerciale.

„La fața locului, au acționat două 
echipaje de stingere, care, la sosirea 
la locul intervenției au constatat că 
incendiul se manifesta mocnit, cu 
emisii de fum, la subsolul clădirii.

Clădirea afectată este un fost 
dispensar amplasat lângă fosta școală 
Goranu, în prezent proprietatea 
unei societăți comerciale. Flăcările 
se manifestau la nivelul unui aparat 
medical aflat în interior. La scurt timp 
de la sosirea pompierilor la locul 
intervenției, incendiul a fost stins. 
Cauza producerii incendiului urmează 
să se stabilească în perioada imediat 
următoare”, potrivit ISU Vâlcea.

Claudia GROSU
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Gorjean bătut în stația de taxi

Trei bărbați ar fi agresat fizic un 
bărbat de 45 de ani, din Motru. Acesta 
ar fi fost bătut în timp ce se afla 
într-o stație de taxi de pe Bulevardul 
Trandafirilor.

„La data de 4 februarie a.c., 
polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 
Motru s-au sesizat din oficiu, cu 
privire la faptul că la aceeași dată, pe 
fondul consumului de alcool și a unor 
discuții contradictorii, trei bărbați ar fi 
agresat fizic un bărbat de 45 de ani, 
din municipiul Motru.

Din cercetările efectuate, polițiștii 
au stabilit că bărbatul ar fi fost lovit de 
cei trei în timp ce se afla într-o stație 
de taxi de pe Bulevardul Trandafirilor, 
tulburând astfel ordinea și liniștea 
publică.

În urma administrării probatoriului, 
la aceeași dată, cei trei bărbați, cu 
vârste cuprinse între 22 și 32 de ani, 
au fost reținuți de polițiști pentru 24 
de ore, fiind bănuiți de săvârșirea 
infracțiunilor de tulburarea ordinii 
și liniștii publice și lovire sau alte 
violențe”, potrivit IPJ Gorj.

Cercetările sunt continuate de 
polițiști, pentru documentarea întregii 
activități infracționale a bărbaților.

Un minor a fost depistat 
conducând un ATV 
Un minor de 14 ani, din comuna 

Dănești, a fost depistat de polițiști 

în t imp ce conducea un ATV 
neînmatriculat sau neînregistrat pe 
DJ 663 Văcarea.

„La data de 4 februarie a.c., 
polițiști din cadrul Secției 1 Poliție 
Rurală Târgu-Jiu au depistat un minor 
de 14 ani, din comuna Dănești, în timp 
ce conducea un ATV neînmatriculat 
sau neînregistrat pe DJ 663 Văcarea.

Procedând la verificarea bazelor 
de date, polițiștii au stabilit că tânărul 
nu deținea permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicule. 
Din cercetări, polițiștii au stabilit 
că vehiculul îi fusese încredințat de 
tatăl său.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de conducere pe 
drumurile publice a unui vehicul 
neînmatriculat, de către o persoană 
care nu posedă permis de conducere 
și încredințarea unui vehicul pentru a 
fi condus de către o persoană care nu 
deține permis de conducere”, potrivit 
IPJ Gorj.

Un bărbat de 37 de ani, din 
București, în timp ce conducea un 
autoturism, pe DN 67 C Rânca, iar în 
urma testării cu aparatul etilotest, a 
rezultat o concentrație de 0,51 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.

„La data de 4 februarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Novaci au depistat, în trafic, un bărbat 
de 37 de ani, din municipiul București, 
în timp ce conducea un autoturism, 
pe DN 67 C Rânca, iar în urma testării 
cu aparatul etilotest, a rezultat o 

concentrație de 0,51 mg/l alcool pur 
în aerul expirat.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul, de către 
o persoană aflată sub influența 
băuturilor alcoolice.

La data de 5 februarie a.c., 
polițiști din cadrul Poliției Orașului 
Novaci în t imp ce se aflau în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu 
privind supravegherea traficului 
rut ier pe DN 67 C Novaci au 
efectuat semnalul regulamentar 
de oprire al unui autoturism, 
al cărui conducător auto și-a 

continuat deplasarea.
Polițiștii au pornit în urmărirea 

autovehicului, găsindu-l abandonat 
pe un câmp. Ulterior, polițiștii 
l-au depistat pe conducătorul 
autoturismului, stabilind că este 
vorba despre un tânăr de 18 ani, din 
orașul Novaci, care nu deține permis 
de conducere pentru nicio categorie 
de vehicule”, a mai transmis sursa 
citată.

În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar penal, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere pe drumurile 
publice a unui vehicul de către o 
persoană care nu posedă permis de 
conducere.

MEHEDINȚI | O mașină în care se aflau cinci 
adulți și doi minori s-a răsturnat pe DN 56 A

Un autoturism în care se aflau cinci 
adulți și doi minori s-a răsturnat, pe DN 
56 A, la ieșirea din localitatea Vânători 
spre Cujmir.

„Două echipaje din cadrul Stației 
de Pompieri Vânju Mare au intervenit 
cu o autospecială de lucru cu modul 
de descarcerare și o ambulanță 
SMURD la un accident rutier, produs 
pe DN 56 A, la ieșirea din localitatea 
Vânători spre Cujmir”, potrivit ISU 
Mehedinți.

În accident a fost implicat un singur 
autovehicul, care a ieșit în afara părții 
carosabile și s-a răsturnat.

Șapte persoane, dintre care cinci 
adulți și doi minori, au fost evaluate 
medical de către echipajele SMURD și 

SAJ. Acestea nu au necesitat îngrijiri 
medicale, refuzând transportul la 
spital.

De asemenea, în această dimineață, 
un echipaj de pompieri din cadrul 
Detașamentului Drobeta Turnu Severin 
a intervenit la un alt accident rutier, 
produs pe raza localității Izvoru Bârzii, 
DC 7.

„În urma accidentului, în care a fost 
implicat un singur autoturism, nu au 
fost înregistrate victime, conducătoarea 
auto refuzând evaluarea medicală”, 
potrivit ISU Mehedinți.

Pompierii au asigurat măsurile de 
apărare împotriva incendiilor la cele 
două accidente.

Vera IONESCU
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S-a stabilit data vacanței din februarie, 
pentru elevi

Luna februarie este una mai 
specială pentru elevii din toată țara. 
În funcție de județe, vacanța de o 
săptămână va fi luată în intervale 
difer i te. Potr iv i t  Ordinului nr. 
3.505/31.03.2022 privind structura 
anului școlar 2022-2023, intervalul 
pentru săptămâna de vacanță este 
6 - 26 februarie.

Inspectoratele școlare județene 
Ilfov și Suceava au ales prima 
săptămână din interval. Astfel că, 
elevii din Ilfov și Suceava intră în 
vacanță luni, 6 februarie și vor relua 

cursurile luni, 13 februarie.
Potrivit Ministerului Educației, 

inspectoratele școlare județene 
Argeş, Bihor, Bistr i ța-Năsăud, 
Călărași, Cluj, Dâmbovița, Gorj, 
Hunedoara, Teleorman și Prahova au 
ales perioada 13-17 februarie 2023.

În  t imp ce ,  i nspec to ra tu l 
școlar al Municipiului București și 
inspectoratele școlare județene Alba, 
Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, Brăila, 
Bucureşti, Buzău, Caraş-Severin, 
Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, 
Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, 
Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, 
Vâlcea, Vrancea și Timiș au decis 
ca vacanța de o săptămână să fie în 

perioada 20 - 24 februarie 2023.
Astfel, elevii din Olt vor beneficia 

de vacanță în ultima săptămână din 
această lună.

Beat și fără permis, la volan
Un bărbat de 33 de ani din 

comuna Vulturești, județul Olt, a fost 
reținut de polițiști pentru conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice și conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere.

„La data de 3 februarie a.c., în 
jurul orei 02.45, polițiștii Formațiunii 
Rutiere Drăgășani au depistat un 
bărbat de 33 de ani din comuna 
Vulturești, județul Olt, în timp ce 

conducea un autoturism în municipiul 
Drăgășani, aflându-se sub influența 
băuturilor alcoolice.

În urma testării acestuia cu aparatul 
etilotest, a rezultat o concentrație de 
0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, 
fapt pentru care a fost condus la o 
unitate medicală, în vederea prelevării 
de mostre biologice, pentru stabilirea 
alcoolemiei.

Totodată, în urma verificărilor 

efectuate s-a constatat faptul 
că acesta nu posedă permis de 
conducere pentru nicio categorie 
de vehicule. În baza probatoriului 
administrat, în cursul aceleiași zile, 
polițiștii au dispus față de bărbatul 
în cauză, măsura reținerii pentru 24 
de ore.

Acesta a fost introdus în centrul 
de reținere și arestare preventivă 
din cadrul I.P.J. Vâlcea, urmând ca, 

la data de 4 februarie a.c., să fie 
prezentat instanței de judecată, cu 
propuneri legale.

Cercetările sunt continuate în 
cadrul unui dosar penal, sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de conducerea 
unui vehicul sub influența băuturilor 
alcoolice sau a altor substanțe și 
conducerea unui vehicul fără permis 
de conducere”, potrivit IPJ Olt.

Alexandru NICA

Razie pe străzile din Olt. Șoferi beți la volan
Polițiștii olteni au ieșit pe străzile 

din județ în acest weekend și au 
depistat mai mulți șoferi beți la volan. 
Oamenii legii i-au lăsat fără drept de 
conducere a autoturismelor și le-au 
aplicat sancțiuni usturătoare.

„În cadrul activităților desfășurate, 
polițiștii au acționat cu preponderență 
pentru depistarea conducătorilor 
auto aflați sub influența alcoolului 
sau a substanțelor psihoactive, 
dar și pentru creșterea gradului de 
disciplină rutieră, fiind folosite atât 
aparatele etilotest, cât și aparatele 
drugtest”, potrivit IPJ Olt.

Unul dintre șoferii băuți a fost 
un bărbat de 63 de ani din Râmnicu 
Vâlcea.

„La data de 4 februarie a.c., în jurul 
orei 07:10, polițiștii Biroului Rutier 
Slatina, în timp ce desfășurau activități 
specifice în comuna Grădinari, pe 
Drumul Comunal 21, au oprit pentru 
control un autoturism, condus de un 
bărbat, în vârstă de 63 de ani, din 

municipiul Râmnicu Vâlcea. Întrucât 
conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat o concentrație 
alcoolică de 0,53 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Bărbatul a fost condus la 
o unitate spitalicească, unde i-au fost 
prelevate mostre biologice de sânge, 
în vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei”, au spus polițiștii.

În aceeași zi, polițiștii rutieri din 
cadrul Poliției Municipiului Caracal, în 
timp ce desfășurau activități specifice 
în comuna Scărișoara, pe Drumul 
Județean 642, au oprit pentru control 
un autoturism, condus de un tânăr, 
în vârstă de 32 de ani, din comuna 
Scărișoara.

Întrucât conducătorul auto emana 
halenă alcoolică, a fost testat cu 
aparatul etilotest care a indicat o 
concentrație alcoolică de 0,97 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. Tânărul a 
fost condus la o unitate spitalicească, 
unde i-au fost prelevate mostre 

biologice de sânge, în vederea 
stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Oamenii legii au mai depistat alți 
doi șoferi care conduceau în voie 
după ce au consumat alcool.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției 
Orașului Drăgănești, în timp ce 
desfășurau activități specif ice 
pe strada Hotarului din orașul 
Drăgănești-Olt, au oprit pentru 
control un autoturism, condus de 
un bărbat, în vârstă de 42 de ani, 
din localitate. Întrucât conducătorul 
auto emana halenă alcoolică, a fost 
testat cu aparatul etilotest care 
a indicat o concentrație alcoolică 
de 0,75 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Bărbatul a fost condus la o 
unitate spitalicească, unde i-au fost 
prelevate mostre biologice de sânge, 
în vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei. Polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului sau 

a altor substanțe.
De asemenea, la data de 5 februarie 

a.c., în jurul orei 00:10, polițiștii rutieri 
din cadrul Poliției Orașului Drăgănești-
Olt, în timp ce desfășurau activități 
specifice pe strada Nicolae Titulescu, 
din orașul Drăgănești-Olt, au oprit 
pentru control un autoturism, condus 
de un tânăr, în vârstă de 33 de ani, din 
comuna Chiajna, județul Ilfov. Întrucât 
conducătorul auto emana halenă 
alcoolică, a fost testat cu aparatul 
etilotest care a indicat o concentrație 
alcoolică de 0,53 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. Tânărul a fost condus la 
o unitate spitalicească, unde i-au fost 
prelevate mostre biologice de sânge, 
în vederea stabilirii cu exactitate a 
alcoolemiei. Polițiștii au întocmit un 
dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducerea unui vehicul 
sub influența alcoolului sau a altor 
substanțe”, au mai spus polițiștii olteni.

Alexandru NICA
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Probleme în Craiova din cauza ninsorii

Zăpada le-a pus mari probleme 
craiovenilor. Copacii au început să 
cadă, din cauza ninsorii abundente. 
ISU Dolj a intervenit în mai multe 
rânduri, pentru a scoate mașini de 
sub pomii doborâți la primele ore ale 
dimineții.

Conform ISU, până duminică 
dimineața, la ora 10, erau 6 copaci 
căzuți și 11 mașini avariate. Toate 
aceste probleme au apărut, în timp ce 
autoritățile locale spun că au început 
deszăpezirea Craiovei, în forță. 
Angajații Primăriei au acționat încă din 
cursul nopții, cu un număr de 50 de 
utilaje multifuncționale, încărcătoare 
și ATV-uri pentru trotuare.

„Se lucrează pe trotuare cu 500 de 
angajați de la regiile din subordinea 
Primăriei Craiova și s-au folosit, până 
acum, aproximativ 200 de tone de 
material antiderapant. S-a acționat 
cu prioritate pe străzile de categoria 
1, bulevarde, străzile cu circulație 
intensă, urmând a se interveni în plan 
secund, în zona cartierelor de case”, 
transmit reprezentanții Primăriei, 
care au făcut un apel către cetățeni, 
să fie foarte atenți dacă merg în 
parcuri: „Rugăm cetățenii să circule 
cu atenție în parcuri, pentru că 

angajații RAADPFL scutură copacii 
de pe aleile principale, pentru a 
preveni orice pericol. De asemenea, 
reamintim persoanelor juridice că au 
obligația să debaraseze și să curețe 
de gheață și zăpadă trotuarul din fața 
spațiilor comerciale”.

Câteva dintre intervențiile ISU:
- Strada Castanilor, pentru 

degajarea unui copac căzut pe 
două autoturisme și pe strada Mihai 
Cerchez pentru degajarea unui copac 
care a avariat două autoturisme,

- pentru degajarea unui copac 
căzut pe 3 autoturisme, Craiova, 
strada Mihail Barca,

- Copac căzut pe două autoturisme, 
Craiova, strada Brazda lui Novac, nr. 

98,
- Copac căzut pe un autoturism, 

Craiova, bld. Dacia, bl. 99 A3,
- Copac căzut pe un autoturism, 

Craiova, str. Dr. Ion Cantacuzino,
- Copac căzut pe autoturism, 

mun. Craiova, bld. Oltenia, Bl. 25, 
intervine Secția Pompieri Craiova cu 
o autospecială  de descarcerare.

300 de tone de material antiderapant, 
pe drumurile din Dolj

Județul Dolj este sub egida zăpezii. 
Lucrătorii de la Societatea Pentru 
Lucrări de Drumuri și Poduri (SPLDP) 
au scos deja utilajele în stradă încă 
din timpul nopții. Potrivit președintelui 
Consiliului Județean (CJ) Dolj, Cosmin 
Vasile, toate utilajele tip Unimog cu 
lamă au fost puse la treabă. Lucrătorii 
SPLDP vor continua să acționeze fără 
oprire pe tot parcursul ninsorilor.

„Se circulă în condiții de iarnă 
pe toate drumurile din județ. Pe tot 
parcursul nopții s-a intervenit cu 56 
de utilaje. Nu mai puțin de 300 de 
tone de material antiderapant au 
fost deja împrăștiate pe drumurile 
din județ.

Sunt folosite toate uti lajele 
multifuncționale tip Unimog cu lamă 
și răspânditor material antiderapant, 
Truker cu lamă și răspânditor, tractoare 
cu lamă și răspânditor, autogredere și 
buldoexcavatoare. Până la această 

oră, au fost răspândite 300 de tone 
de material antiderapant.

Având în vedere că în continuare 
ninge, lucrătorii SPLDP acționează 
fără oprire pentru a asigura condiții 
bune de trafic pe toate drumurile 
județene”, a spus președintele CJ 
Dolj, Cosmin Vasile, pe facebook.

Alexandru NICA
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HOROSCOP
Astazi, ai putea primi o 

scrisoare afectuoasa, de sustinere 
sau un telefon de la cineva 
apropiat de tine. Comunicatiile cu 
ceilalti ar trebui sa mearga fara 
probleme si ar putea avea loc 
conversatii inteligente.

Astazi ai putea simti mai 
putin stres si mai multa energie 
decat de obicei. Daca te-ai simtit 
putin coplesit, energia de care 
dispui te va ajuta sa iti revii. Exista 
posibilitatea sa vrei sa faci anumite 
schimbari in viata ta personala. 

Astazi ai putea petrece mult 
timp cu o persoana speciala din 
viata ta. Romantismul si afectiunea 
sunt cu siguranta un factor puternic 
in cursul zilei, dar unul din factorii 
ce te pot aduce mai aproape de 
partenerul de viata este conversatia.

Ai putea intampina astazi 
opozitie puternica din partea 
cuiva care pare sa vrea sa iti 
raneasca inima. In realitate, 
acesta este un mesaj care iti 
aminteste sa te gandesti la 
lucruri in termeni colectivi. 

Datorita unor comisioane pe 
care le vei face in aceasta zi, iti 
vei putea rezolva unele probleme 
financiare ce iti dadeau batai 
de cap. Partenerul de viata va 
ramane surprins de gestul pe 
care il vei face in aceasta zi. 

Ai ajuns intr-un punct culminant 
in ciclul tau emotional de astazi. Este 
posibil sa erupi ca un vulcan. Nu iti este 
rusine sa eliberezi aceste emotii. Natura 
ta feminina sau masculina este destul de 
conectata si lucreaza armonios pentru a 
se exprima la maxim. 

Astazi vei avea de incheiat 
mai multe contracte pe care le-ai 
tot amanat. Exista posibilitatea ca 
un asociat sa iti propuna o noua 
afacere. Incearca sa nu te arunci 
prea repede in luarea deciziilor 
finale. 

L u c r u r i l e  a r  p u t e a 
deveni putin confuze pentru 
tine astazi. Nu trebuie sa 
simti ca ai nevoie sa intelegi 
t o t u l .  De  fap t ,  a ceas t a 
sarcina poate fi imposibila. 
Doar fii tu insuti. 

Din pacate, aceasta nu 
va fi o zi pentru distractie si 
jocuri. De fapt, s-ar putea sa 
simti o greutate emotionala 
enervanta, facandu-te sa te 
simti mai putin energic decat 
de obicei. 

Viziunile tale s-ar putea 
dovedi de bun augur cand 
vine vorba de ambitiile legate 
de cariera. Sensibilitatea ta, 
interactiunile personale si 
profesionale sunt incarcate cu 
un flux de intensitate. 

Gandeste pozitiv astazi si 
urmareste schimbarea lumii din 
jurul tau. Indiferent de cat de 
grele ar parea lucrurile, incearca 
sa faci totul fara sa te superi. 
Daca te gandesti la ceva, poti 
sa o faci.

Esti inteligent, intuitiv si poti 
percepe anumite situatii si oameni 
foarte repede. Iti place sa citesti 
si esti deschis pentru a asculta 
punctele de vedere ale celorlalti. 
Un prieten te va incuraja astazi sa 
te alaturi unei biblioteci.
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05:00 La bloc 
06:00 Faze tari şi minte multă 

08:00 Povestea 
  de 
  pe insula (R)
09:00 Trei 
  surori (R)
10:00 Sa invingi 
  destinul (R)
12:00 Mama 
  vitregă – iubirea 
  schimbă tot 
13:00 Cununa de 
  lacrimi – 
  povestea
   continua 
15:00 Reteta 
  fericirii 
17:00 Sa invingi 
  destinul 
19:00 Iubirea are 
  numele tau 
21:00 Povestea de 
  pe insula
22:00 Trei surori 
23:00 Dragoste în 
  alb-negru 
00:00 Mama vitregă – 
  iubirea
   schimbă tot (R)
01:00 Povestea de 
  pe insula (R)
02:00 Trei surori (R)
03:00 Cununa de lacrimi –
   povestea continua (R)
05:00 Dragoste în 
  alb-negru (AP)
06:00 Iubirea are 
  numele tau (AP)

07:00 Starea naţiei (R)
08:00 Focus 

09:00 Teleshopping
09:30 Supernanny 
11:00 Teleshopping
13:00 Doar pentru 
  iubire (AP)
14:00 Focus 
15:30 Sănătate 
  cu stil 
16:00 Schimb 
  de mame 
17:55 Sport
18:00 Focus 18 
19:15 Primii castiga - 
  quiz show 
20:00 Înșelătorie 
  absolută (12)
22:00 Starea naţiei 
23:00 Focus 
00:00 Death Wish -
   Răzbunarea (15)
03:00 Spune-mi 
  cine esti (R)
04:00 Focus 
05:30 Doar pentru iubire (AP)

07:30 Vecinii (AP)
10:45 Destine rătăcite 2 
11:45 Iubirea invinge 
12:45 Teleshopping
13:00 Ştiri Naţional TV 
13:15 Vouă 
13:30 Baronii (AP)
14:00 Teleshopping
14:15 Vouă 
14:30 Don Matteo 
15:45 Vouă 
16:15 Baronii (AP)
17:15 Don Matteo
18:30 Ştiri Naţional TV 
19:00 Destine rătăcite 2 
20:00 Dragostea găsește o cale 
21:00 Justiție la limita legii (12)
23:15 Misiune sinucigasa (12)
01:15 Poama acră 
03:15 Albumul Naţional 
05:00 Ştiri Naţional TV (R)
05:30 Baronii (AP)
06:00 Vouă 

PRIMA TV

NAŢIONAL TV

07:00 Maşini 
  pe alese 
09:00 Cum se 
  fabrică ? 
10:00 Bogății ascunse 
  în magazii 
10:30 Bagaje la licitaţie 
11:00 Căutătorii de aur 
  din Marea Bering 
12:00 Comori arhitecturale 
  recuperate 
13:00 Maşini 
  pe alese 
14:00 Goana 
  după aur 
18:00 Comori arhitecturale
   recuperate 
19:00 Cum se fabrică ? 
19:30 Cum se fabrică 
  diverse lucruri? 
20:00 Maşini pe alese 
21:00 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
22:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu 
23:00 Ed Stafford: 
  Misterele lumii 
00:00 Comori arhitecturale
   recuperate  
01:00 Indigenii din Alaska 
02:0 0Test de supravieţuire 
  în doi 
03:00 Ed Stafford: 
  Care scapă primul? 
04:00 Test de supraviețuire 
  pe cont propriu
05:00 Maşini pe alese 

HBO EUROSPORT

07:00 Ciclism: Seria Pro - Turul
   Comunităţii valenciene 
07:30 Ciclocros: Campionatul 
  Mondial Hoogerheide 
09:30 Snooker: Home Nations
   Series Mastersul 
  German 
10:30 Schi alpin: CM
11:45 Schi alpin: CM Courchevel
13:30 Schi alpin: CM
16:30 Schi Alpin
16:45 Schi alpin: CM Courchevel
18:00 Ciclocros: Campionatul
   Mondial Hoogerheide 
20:00 Ciclism: Seria Pro - Turul 
  Comunităţii valenciene 
21:00 Scrimă: Marele 
  Premiu Doha 
22:00 Schi alpin: CM Courchevel
23:30 Schi alpin: CM, 
  la Chamonix
00:45 Snooker: Home Nations 
  Series Mastersul German 

07:00 Aripi 
  frante (AP)
09:00 Știrile 
  Kanal D 
10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile 
  Kanal D 
13:00 În căutarea 
  adevărului 
15:00 Jocul cuvintelor 
  cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 
19:00 Știrile 
  Kanal D 
20:00 Totul pentru 
  familia mea (AP)
23:00 Tu urmezi! (R)
01:00 Știrile 
  Kanal D (R)
02:00 Casa iubirii (R)
05:15 Știrile 
  Kanal D (R)
05:45 Aripi frante (AP)

ANTENA 1

KANAL D

08:00 Marşul nupţial
09:45 La bloc 

12:00 Ce zi minunată! (AP)
14:15 Status Update (AP)
16:30 Marmaduke (AP)
18:15 La bloc
20:30 Incredibilul Hulk (12)
22:45 Suspiciunea (12)
00:45 Incredibilul Hulk (12)
03:00 La Maruţă (R)
04:45 La bloc

ACASĂ TV

PRO ARENA

PRO TV

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Răzvan şi Dani 

12:00 Observator 
14:00 Mireasa 
16:00 Observator 
17:00 Prețul 
  cel bun 
19:00 Observator 
20:30 America 
  Express – 
  Drumul Aurului 
00:00 Observator 
00:30 Golden Boy – 
  Dragoste 
  rebela
01:30 I.T. (AP12)
04:00 Prețul 
  cel bun (R)
06:00 Observator

07:00 Ştirile 
  Pro Tv 
10:30 Vorbeşte 
  lumea 
13:00 Ştirile 
  Pro Tv 
14:00 Lecţii 
  de viaţă 
15:00 La Maruţă 
17:00 Ştirile 
  Pro Tv 
18:00 Batem 
  palma? 
19:00 Ştirile 
  Pro Tv 
20:30 Survivor 
  România 
23:30 Ştirile 
  Pro Tv 
00:00 Venom (AP12)
02:00 Lecţii 
  de viaţă (R)
03:00 Vorbeşte lumea (R)
05:00 Batem palma? (R)
06:00 Ştirile Pro Tv 
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Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 

blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi semnalate 

non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza întreruperile în 

alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL VÂLCEA  
   PERIOADA 13 IANUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de 

la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai 
intra in contact cu un operator.

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

PTA Cucuieti, PTA Moara Cucuieti, PTA Epurare 2, PTA 
2 Valea Fetii

Cucuieşti, 
Valea Fetii

09:00 - 17:00
PTA Călineşti 2Brezoi08:00 - 12:00
PTCZ Pompe Apă CăciulataCălimăneşti12:30 - 15:0013.02
PTA Buciumeni 1, PTA Buciumeni 2, PTA Geamăna, 
PTA Drăgoeşti 3

Drăgoeşti09:30 - 17:30

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa 
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane 

neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la 

case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi 

semnalate non-stop, direct 
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza 

întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005. 

   ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ  
   PERIOADA 13 FEBRUARIE – 19 FEBRUARIE 2023

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de 
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii 
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării 
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data Interval orar
de întrerupere Localitatea Zona de întrerupere

13.02
09:00 - 17:00 PTA 5 Leu - circ. JT nr. 1+2, PTA 7 Leu - circ. JT nr. 1Leu

09:00 - 17:00 PTCZ Școală Specială Işalniţa, PTAB 1 IşalniţaIşalniţa

Cel 20 kV sosire PTCZ Tipograf - străzile: Aleea 
Tipografului, Toamnei, Tipografului, PrimăveriiSlatina08:00 - 16:00

Trafo 1 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal08:00 - 12:00
Trafo 2 PTCZ Calibrare Caracal - str. SilozuluiCaracal12:00 - 16:00

08.02

PTA 1 Criva de Jos, circuit 1 - străzile: Fundeni, 
Șoseaua Argeşeanu

Criva de 
Jos

09:00 - 16:00

PTAB Galerii Artă Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

08:00 - 11:00

PTAB Parc Industrial 1 Râmnicu VâlceaRâmnicu 
Vâlcea

14:00 - 17:00

08.02 PTA Puţ Apă Bârzeşti, PTA Negruleşti 1, PTA 
Negruleşti 3

Bărbăteşti09:00 - 17:00

PTA Mobirom Costeşti (terţ)Costeşti09:00 - 17:00
PTA Verdea 1Suteşti09:00 - 13:00

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  
Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 13.00, 
LICITAŢIE (a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului 
RISTEA DANIELA: 

           a) casa de locuit cu regim de înălţime P+2E, în suprafaţa desfasurata de 900 mp, construita 
din caramida, cu finisaje în stare foarte buna, terenul aferent în suprafaţa de 1.521 mp masurati (2.157 
mp din acte) aparţine altei persoane şi nu face obiectul raportului de evaluare, fără CF si nr. Cadastral, 
situata în localitatea DRAGANESTI-OLT, str. FANTANELE, nr. 1, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 229.500 
lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 23.02.2023, ora 14.00, LICITAŢIE (a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri 
imobile, proprietate a debitorului RISTEA DANIELA: 

           a) casa de locuit cu regim de înălţime P+2E, în suprafaţa desfasurata de 975 mp, 
construita din caramida, cu finisaje în stare foarte buna, terenul aferent în suprafaţa de 1.521 mp 
masurati (2.157 mp din acte) aparţine altei persoane şi nu face obiectul raportului de evaluare, 
fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea DRAGANESTI-OLT, str. FANTANELE, nr. 1, jud. OLT, 
pret de pornire al licitaţiei 151.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 28.02.2023, ora 10.00, LICITAŢIE (a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, 
proprietatea debitorului GIURESCU MIHAI BOGDAN:  

  - Autoturism BMW 530 D, culoare gri, an fabricaţie 2003, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare 
BH 1534 AK, înmatriculat în Bulgaria, autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. 
Mehedinţi, nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 7.900 lei.

   Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati 
sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la 
data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări sil ite 
cazuri speciale - Serviciul executări sil ite cazuri speciale regional Craiova, organizează în 
data de 28.02.2023, ora 12.00, LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  
bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI BIRITA : 

- casa de locuit, în suprafaţa  construită la sol de 45 mp, cu regim de înălţime P, 
construita din lemn, acoperită cu ţiglă, stare avansată de degradare şi teren intravilan 
în suprafaţă de 470 mp, fără CF si nr. Cadastral, situate în localitatea STREHAIA, str. 
CERNA, nr. 8, jud. MEHEDINȚI, pret de pornire al l icitaţiei 19.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, 
etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin l icitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări sil ite 
cazuri speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţi i participare, vizionare, depunere 
ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la l icitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare 
la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii l icitatiei.
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ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri 
speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.02.2023, 
ora 14.00, LICITAŢIE (a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului 
MIHAI CUCU: 

a) casa de locuit – C1 - in suprafata construita de 107,35 mp, compusa din P+1E, alipit de corp este 
o construcție parter de 100,8 mp, finisajele sunt considerate medii; anexa – C2 - cu regim de înălțime 
P, în suprafața de 104,1 mp, construita din boltari, terenul aferent aparține altui proprietar și nu face 
obiectul evaluari, situata in localitatea TG. JIU, STR. CALARASI, nr. 20, jud.. GORJ, pretul de pornire al 
licitaţiei 155.250 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 27.02.2023, ora 10.30, LICITAŢIE ( a VIII-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri 
imobile, proprietate a debitorului  MIHAI LULU: 

           a) cota de 1/2 din casa de locuit cu regim de înălțime P, în suprafața desfasurata de 
53,5 mp, construita din caramida, cu finisaje în stare de uzura avansata și teren aferent de 873 
mp, fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea DRAGANESTI-OLT, str. NICOLAE TITULESCU, 
nr. 274, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 22.250 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, 
cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - 

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, ora 10.00, LICITAŢIE 
( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului MIHAI TANASIE: 

a) casa de locuit cu regim de înălțime P, în suprafața desfasurata de 149 mp, construita din caramida, 
finisaje considerate medii, (anexa C1 si C2 în suprafața de 59,02 mp, care au fost demolate și nu mai exista pe 
teren, acum fiind o construcție P+1E, care nu face obiectul evaluari)  și teren intravilan în suprafața de 560 mp, 
CF 50011 și nr. Cadastral 459, situata în localitatea STREHAIA, str. PATRASCU CEL BUN, nr. 13, jud. MEHEDINTI 
, pretul de pornire al licitaţiei 104.000 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 

bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale -  

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 21.02.2023, ora 14.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului MOREANU 
OVIDIU:  

    - Autoturism VOLKSWAGEN PASSAT, caroserie AC break, versiune 3BSTAFNX01, culoare negru, 
an fabricaţie 1996, combustibil motorină, rulaj neidentificat, nr. înmatriculare DJ-13-TNW,  nu au fost 
efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 1.230 lei.

            Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 
101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri 

speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 28.02.2023, 
ora 14.00, LICITAŢIE (a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului 
GHEORGHECI ION:  

- Autoturism MERCEDES BENZ, 208D SPRINTER, culoare albastru, an fabricaţie 1999, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare MH 80 GIE, autovehiculul este în stare avansata de degradare și se afla 
indisponibilizat în com GODEANU, preţul de vânzare este de 3.450 lei,

- Autoturism OPEL ASTRA F CARAVAN, culoare alb, an fabricaţie 1994, rulaj 278.740 KM, nr. 
înmatriculare MH 12 GIE, autovehiculul  este în stare avansata de degradare și se afla indisponibilizat în 
com GODEANU,  preţul de vânzare este de 700 lei.

   Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri 
speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 28.02.2023, 
ora 11.00, LICITAŢIE (a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, proprietatea debitorului 
LIEA VIORICA:  

  - Autoturism VOLKSWAGEN SAHARAN,  an fabricaţie 2002,culoare negru, combustibil motorină,  
rulaj neidentificat, nr. înmatriculare BH 9147-AB, autovehiculul a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. 
Mehedinți, nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 3.100 lei.

   Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la 
prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE MOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite 

cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data 
de 28.02.2023, ora 13.00, LICITAŢIE ( a VII-a licitaţie) pentru vânzarea următorului bun mobil, 
proprietatea debitorului LUPU GRIGORE IONUT:  

    - Autoturism BMW Seria 5, culoare gri, an fabricaţie 1996, combustibil motorină, rulaj 
neidentificat, nr. înmatriculare CL 682 FP, înmatriculat în Franța, autovehiculul a fost indisponibilizat 
la sediul I.P.J. Mehedinți, nu au fost efectuate probe de functionare, preţul de vânzare este de 
2.450 lei.

            Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 
1, cam. 101, jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri 
speciale. Pentru informaţii suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251402335.Participantii la licitatie, sunt obligati 
sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la 
data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - 

Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 20.02.2023, ora 15.00, LICITAŢIE 
(a II-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului OPREA GIGI CRISTIAN: 

a) dreptul de uzufruct viager asupa proprietății formata din apartament cu 2 camere, semidecomandat, în 
suprafața utila de 41 mp, CF 203840-C1-U8 și nr. Cadastral 6516/2/3, împreuna cu cota parte indiviza din spatiile 
comune și dependinte comune; situat în localitatea CRAIOVA, str. TRAIAN GHEORGHIU, nr. 7, bl. 116, sc.2, ap. 
3, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 91.875 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 

bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 
0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale 

- Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, ora 11.00, 
LICITAŢIE ( a V-a licitaţie) pentru vânzarea următorului  bun imobil, proprietate a debitorului PUICA 
MARIAN: 

a) cota 1/2 - dreptul de uzufruct viager asupa proprietății formata din casa de locuit, în suprafața 
desfasurata de 504 mp, construita din caramida, finisajele sunt considerate bune/foarte bune; piscina în 
suprafața de 95 mp, probabil închisă și teren intravilan în suprafața de 864 mp, CF 213148 și nr. Cadastral 
5767; debitorul nu a fost prezent la inspectie și nu s-a permis accesul în curte și imobile; situata în localitatea 
CRAIOVA, str. TOAMNEI, nr. 58, jud. DOLJ, pretul de pornire al licitaţiei 123.625 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale 
- Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 22.02.2023, ora 14.00, 
LICITAŢIE ( a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului  
RADU WALTER: 

           a) casa de locuit cu regim de înălțime P+E, în suprafața desfasurata de 240 mp, construita 
din caramida, cu finisaje bune și teren aferent de 528 mp, fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea 
BAILESTI, ALEEA INDEPENDENTEI, nr. 9, jud. DOLJ; pe teren mai exista o anexa a carei suprafața nu 
se cunoaște, din BCA, pret de pornire al licitaţiei 130.500 lei (exclusiv TVA*)).

     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, 
jud. Dolj.

 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau 
la telefon 0251.402335 / 0251.402332.

         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si 
raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.

ANUNŢ LICITAŢIE IMOBIL
 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale - Serviciul executări silite cazuri speciale regional Craiova, organizează în data de 23.02.2023, ora 15.00, 

LICITAŢIE ( a IX-a licitaţie) pentru vânzarea ansamblului de bunuri imobile, proprietate a debitorului  RADULESCU VIOREL: 
           a) casa de locuit cu regim de înălțime P, în suprafața de 62 mp, construita din caramida, finisaje medii și teren aferent de 300 mp, fără CF si nr. Cadastral, situata în localitatea POTCOAVA, str. TARGULUI, 

nr. 51, jud. OLT, pret de pornire al licitaţiei 20.000 lei (exclusiv TVA*)).
     Licitaţia se va desfăşura la sediul nostru din Craiova, str. Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, jud. Dolj.
 Anunţul integral se află postat pe www.anaf.ro, secţiunea Anunţuri - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate – Unitate/Subunitate fiscală: Craiova Executări silite cazuri speciale. Pentru informaţii 

suplimentare (condiţii participare, vizionare, depunere ofertă ş.a.), vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon 0251.402335 / 0251.402332.
         Participantii la licitatie, sunt obligati sa respecte prevederile legale referitoare la prevenirea si raspandirea COVID-19, in vigoare la data organizarii licitatiei.
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PUBLICITATE

DIVERTISMENT
de Constantin Ș. Preda (Afumați, Dolj)

Rezolvare SUDOKU, Vineri 03.02.2023

Rezolvare integramă, Vineri 03.02.2023
M, B, FIORI, CLAN, TU, NT, TOȚI, A, C, TIC, MATUR, A, 
AR, VARA, CP, EMA, AI, OE, ANI, T, INVERSATE, TAVI, SI, 
VAD, NOIMA, RACAN, IR, RETUR, ODA.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ și S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. cu sediul în mun. Mediaș, Piața C.I. Motaș nr. 1, jud. Sibiu, 
tel: 0269.803.333 anunță că a depus documentația   tehnică   în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru Stația de Turbocompresoare Bibești, 
amplasată în comuna Hurezani, județul Gorj. Documentația poate fi 
consultată de cei interesați la Agenția de Protecție a Mediului Gorj, strada 
Unirii nr. 7, mun. TG. JIU, telefon 0253.215.384.

FCU Craiova - noua forță din Liga 1 sau 
întâmplarea etapei

FCU Craiova a fost protagonista 
celei mai spectaculoase partide, 
din această etapă. Oltenii au învins 
U Cluj, scor 5-0. Meciul a avut loc 
înainte de derby-ul CFR Cluj - FCSB, 
dar și până la disputarea duelului 
dintre CSU Craiova și Farul. Totuși, nu 
doar diferența de scor a făcut victoria 
alb-albaștrilor să fie una specială. 
Aceștia și-au surclasat în mod clar 
adversarii pe teren. Bauza și Bahassa 
i-au driblat pe clujeni pe unde i-au 
prins. La final, Alex Chipciu a declarat 
că s-a simțit „abuzat fotbalistic”.

„Probabil am intrat foarte relaxați 
în meci, am crezut că e un meci ușor. 
Nu știu ce să zic. Ne-am trezit cu 0-5 
și e o mare umilință, e clar. Sincer, 
m-am și plictisit de mine să vorbesc la 

televizor, mă enervează rău de tot să 
mă văd așa. Nu știu dacă e ok pentru 
colegii mei, pentru că spun niște 
lucruri… Parcă momentul ăsta mă 
enervează rău de tot. Fotbalistic, ce 
să zic? M-am simțit abuzat fotbalistic 
în seara asta. Așa n-am mai trăit. 
Dacă aveam 20 de ani azi, cred că 
luam 3 cartonașe roșii. Înnebuneam 
să îi văd cum joacă mingea cu călcâiul 
și ne dau balonul printre picioare. Ce 
pot să zic e că îmi doresc să prindă 
play-out-ul, nu ca să le doresc răul, 
dar mai vreau să jucăm cu ei. Mă duc 
acasă și în loc să visez copii și căței, 
o să-i visez pe Bauza și Bahassa în 
seara asta”, a declarat, printre altele, 
Chipciu.

Nicolo Napoli și-a felicitat elevii, 

dar nu a fost deloc fericit când a 
văzut tribunele goale. Suporterii nu 
au putut să intre la meciul dintre FCU 
Craiova și U Cluj. Decizia i-a aparținut 
lui Adrian Mititelu, care nu își mai 
dorește probleme.

„Este meritul băieților că am făcut 
un meci foarte bun. Am meritat cele 
cinci goluri și sunt bune cele trei 
puncte. Știam bine apărarea lor, 
dar este meritul jucătorilor. Pe Chițu 
l-am felicitat în vestiar. Și Blănuță a 
intrat și a dat gol. Meritul lor, ei joacă 
din teren. Bahassa și Bauza sunt 
fotbaliști mari, buni, se mișcă bine, 
știu jocul, se mișcă bine, fac goluri. 
Avem nevoie de asemenea jucători. 
Sper să nu pierdem la masa verde cu 
Sepsi. Este bine că am adus alte trei 
puncte echipei, iar acum urmează 
meciul de la București, cu Rapid. Asta 
este întrebare pentru patron. Nu. 
M-am întors și totul este în regulă. 
Este greu, un stadion atât de mare 
și frumos, fără suporteri. Sper că 
sunt fericiți pentru acest rezultat. 
Noi încercăm să câștigăm punctele 
pentru ei, pentru societate, pentru 

toată lumea”, a declarat Nicolo Napoli.

FCU Craiova - noua forță din Liga 
1 sau întâmplarea etapei

Felul în care a jucat FCU Craiova 
în meciul cu U Cluj nu a făcut decât 
să pună în gardă fiecare adversar 
din Liga 1. Fotbaliștii din Bănie au 
demonstrat cât se poate de clar că 
sunt foarte tehnici și că ar putea 
să dea de pământ cu orice echipă 
pe care o întâlnesc, într-o zi bună. 
Totodată, momentan, elevii lui Napoli 
nu au arătat constanță. Aceștia 
au nevoie să lege victorii și jocuri 
spectaculoase.

Cătălin ANGHEL

Mititelu, mesaj dur pentru 
ultrașii din Peluza Sud: 
„Să se ducă la CSU”

Adrian Mititelu chiar nu vrea să mai 
audă de nucleul dur al Peluzei Sud. 
Ultrașii l-au supărat rău pe patronul 
echipei din Bănie, după incidentele de 
la Sfântu Gheorghe. După ce a închis 
porțile stadionului, finanțatorul alb-
albaștrilor le-a transmis ultrașilor că se 
pot muta la rivalii din oraș.

„Fanii vor veni cu soția, cu prietena, 
cu copilul la meciurile de acasă. Vor 
mânca popcorn, vor bea suc, cafea. Va 
veni cineva și îi va servi la botul calului. 
Așa vreau să fac. Să vină ospătarul 

să le aducă mâncare fanilor la scaun. 
Și vor fi fericiți. Lucrez acum. Traduc 
modul de organizare al accesului pe 
stadion al unor echipe din Anglia. 
Și vom adapta. Trebuie să schimbe 
aceste lucruri. Nu mai vreau ultrași! S-a 
terminat. Să se ducă la CSU! Am avut o 
convenție cu fanii, să nu mă mai înjure 
când echipa ajunge în Liga 1. Dar nu 
a fost așa. Acum îmi reproșează că 
nu avem performanțe”, a spus Adrian 
Mititelu, potrivit gsp.ro.

Cătălin ANGHEL

foto: Facebook/
fcucraiovaofficial
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Cătălin ANGHEL
office@jurnalulolteniei.ro  

Neagoe nu ține cont de rivalitatea cu 
FCU: „Ar fi formidabil să câştigăm noi 

campionatul şi ei Cupa”

Eugen Neagoe, actualul antrenor 
de la CSU Craiova, și-a văzut foștii 
elevi de la U Cluj cum au fost umiliți 
de FCU. Tehnicianul chiar a surprins 
cu o declarație. El spune că cele 
două tabere din Bănie ar trebui să se 
respecte mai mult. Totodată, „Geană” 

și-ar dori să vadă echipa lui Mititelu 
cum câștigă Cupa României.

„Îmi pare rău pentru ce a simţit 
Chipciu aseară, dar victoria celor de 
la U Craiova 1948 a fost meritată. Mi-
aş dori din suflet ca lucrurile să intre 
într-o normalitate între noi şi FCU. 
Sunt două echipe care nu au nicio 
legătură una cu cealaltă, ar trebui 
să ne respectăm mai mult, suporterii 

Elevii lui Neagoe merg la 
Constanța să îl învingă pe 
Hagi: „Lăsăm succesul să 

facă zgomot”

Meciul dintre Farul și CSU Craiova 
va avea loc luni, de la ora 20:00. 
Constănțenii sunt favoriți, dar elevii 
lui Neagoe sunt montați să obțină 
trei puncte contra echipei antrenate 
de Gică Hagi. Andrei Ivan a avut un 
mesaj destul de dur pentru oamenii 
care nu au încredere în trupa din 
Bănie.

„O partidă foarte grea pentru 
noi. Ne-am antrenat la intensitate 
maximă şi vom merge la Constanţa 
să luăm cele trei puncte. Mulţi nu o 
văd pe Craiova capabilă să lupte pt 
titlu. Ştiţi vorba aia… ursul merge, 
câinii latră. Trebuie să ne vedem de 
treaba noastră, să muncim în linişte 
şi să lăsăm succesul să facă zgomot”, 
au fost cuvintele lui Andrei Ivan, la 
conferința de presă.

Chiar dacă Ivan este optimist, 
patronul de la CSU, Mihai Rotaru, nu 

crede că oltenii mai au șanse la titlu: 
„Nu am spus niciodată că obiectivul 
este să fim în play-off. Play-off-ul este 
de la sine înțeles pentru Universitatea 
Craiova. Nu ne gândim la titlu, dar 
rămânem în continuare cu ochii pe 
podium. Pentru noi, play-off-ul nu 
este un obiectiv în sine pentru că 
este de la sine înțeles. Nu se acceptă. 
CFR Cluj are 20 de milioane buget, 
noi avem 11,5 milioane, e diferență 
foarte mare. S-a și văzut în ultimii ani, 
CFR a luat campionate. Este un raport 
proporțional cu sumele investite an 
de an. Noi nu ne permitem să avem 
un buget de 20 de milioane de euro, 
cel puțin astăzi este exclus așa ceva, 
dar suntem al doilea sau al treilea 
buget din România, alături de FCSB. 
Pretenția noastră este să ne batem la 
primele trei locuri”, a declarat Mihai 
Rotaru la emisiunea Fotbal Club.

sunt liberi să susţină orice echipă vor.
Nu aş vrea să aud că s-au întâmplat 

lucruri regretabile. Mi-aş dori să fie o 
luptă pe teren, suntem angrenați într-
un campionat, dar avem obiective 
diferite acum, atât. Ar fi formidabil să 
câştigăm noi campionatul şi U Craiova 

1948 să câştige Cupa României, aş 
fi susţinătorul lor în finala Cupei. Nu 
ar trebui să avem ură unii faţă de 
alţii, ar trebui să rămânem ancoraţi 
în realitate şi să ne respectăm”, a 
declarat Eugen Neagoe la conferința 
de presă.


