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OFERTE SERVICIU
Angajăm muncitori necalificaţi şi şofer camion
pentru firmă din România. Angajăm muncitori necalificaţi şi sofer tractor pentru Germania. Pentru mai
multe detalii puteţi suna la +40751.165.544.
În conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. nr.
611/2008 şi ale art. 2 din O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion
Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organizează în data
de 24 iunie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice
vacantă de: -referent, clasa III, grad profesional
superior– Direcţia Generală Programe Competitivitate– Serviciul Coordonare Sistem pentru
Programe de Competitivitate şi Evaluare Proiecte–
Compartimentul Evaluare şi Aprobare Proiecte.
Condiţiile de participare şi desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului
anunţ, la sediul ministerului.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de
muncitor calificat - fochist, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Extensiei Sighetu Marmaţiei.
Condiţii de participare: - şcoală generală; - autorizaţie
ISCIR pentru fochist clasa C; - vechime în muncă de
minim 5 ani; - experienţă în activitatea de fochist de
minim 2 ani. Concursul va consta într-o probă scrisă
(în data de 03.07.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 10.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 25.06.2015, ora 16.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane.
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai
cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1,
organizează concurs pentru ocuparea postului de

portar, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul
Extensiei Sighetu Marmaţiei. Condiţii de participare:
- şcoală generală; - atestat profesional/ certificat de
calificare profesională; - vechime în muncă de minim
5 ani; - experienţă în activitatea de agent pază de
minim 2 ani. Concursul va consta într-o probă scrisă
(în data de 03.07.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 10.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se
pot depune până la data de 25.06.2015, ora 16.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Primăria comunei Răteşti, judeţul Argeş, organizează
concurs în vederea ocupării unui post de ŞOFER la
compartimentul AUXILIAR - funcţie contractuală
de execuţie durată nedeterminată, normă întreagă, în
data de 10 iulie 2015, ora 9,30, proba scrisă, iar susţinerea interviului va fi afişat la sediul Primăriei
Răteşti, judeţul Argeş, după afişarea rezultatelor la
proba scrisă. Termen limită depunere dosar: 30 iunie
2015, la sediul Primăriei Răteşti, judeţul Argeş, la
compartimentul Resurse Umane. Cerinţele
postului: studii medii, generale – în vederea ocupării
postului de ŞOFER; minim 10 ani vechime; permis
conducere B,C,E; capacitatea de organizare şi planificare a activităţilor curente; personalitate dinamică,
comunicativă, organizată; loialitate şi confidenţialitate. Relaţii suplimentare la tel. 0248-664066 – Secretariat-Resurse Umane.
Primăria Sectorului 6 organizează concurs în data de
23.06.2015 – proba scrisă, ora 10, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar vacante: 1 post
de consilier clasa I, grad profesional principal în
cadrul Serviciului Îndrumare şi Control Asociaţii de
Proprietari – Direcţia Gospodărie Locală. Concursul
se organizează la sediul Primăriei Sectorului 6 în data
de 23.06.2015, orele 10.00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere se pot depune în termen de 8 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul instituţiei şi pe site-ul Primăriei Sectorului 6
www.primarie6.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Primăriei Sectorului 6 şi la nr. de telefon
0376.204.439.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Constant Multifunctional SRL - Valea Mare – Podgoria, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Dacia 1305 PU-NDC-RIFR, serie șasiu
UU1D16119Y2933054, an fab. 2000, AG-23-CMF. Valoare [Ron, fără TVA]: 2.400
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitaței pentru bunurile solicitate) în
contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 24-06-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 25-06-2015, ora 11:00:00, la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Valsecam Euroconstruct SRL – Pitești, după cum urmează:
Denumire: Teren intravilan în supr. 2506 mp situat în loc. Bradu, sat Geamăna, pct.
“Cimitir”, jud. Argeș. Valoare (Ron, fără TVA): 232.582 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitaței pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26.06.2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 29.06.2015, ora 14:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel. 0248.211511 - 3410.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vand Fabrica de Mezeluri in Filipestii de Padure
Prahova, capacitate 12 tone zilnic, suprafata
construita 2500 mp, cu sau fara utilaje. Pret convenabil. Telefon: 0762254230/ 0762248051.

CITAȚII
Se citeaza numitii Dumitru Ana, Dumitru Felicia,
Dumitru Razvan si Dumitru Ionut-Catalin la Judecatoria Ploiesti, in data de 10.09.2015, in dosarul civil
nr. 2878/281/2012.
Numitul Cherestez Ovidiu, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Câmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoşani, este chemat în instanţă, în data de 05.08.2015,
ora 8.00, la Judecătoria Botoşani, în calitate de
pârât în dosarul nr. 27167/193/2013, având ca
obiect “divorţ”.
Numita Grigore Mirela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Buzoieşti, sat Vulpeşti, jud.
Argeş, este citată la Judecătoria Costeşti, jud.
Argeş, în data de
25.06.2015, în calitate de
pârâtă în Dosarul nr.
134/214/2015.
Dosar nr. 947/307/2015.
Judecătoria Sighetu
Marmaţiei. Somaţie.
Având în vedere acţiunea
reclamanţilor Tifrac
Vasile şi Tifrac Timea,
domiciliaţi în Costiui,
nr.212, având ca obiect
uzucapiune asupra terenului arabil şi livadă de
2.330mp situat în Costiui,
nr. 212, înscris în CF50422
(CF vechi 1) nr. top. 130/2,
somează persoanele interesate să facă opoziţie în
şase luni de la publicarea
prezentei, în caz contrar se
va trece la judecarea acţiunii.
Numita Nedisan Eugenia,
cu ultimul domiciliu
cunoscut în Austria, 4040
Linz, Rudolf str. 23, ap.12,
este citată în data de
25.06.2015, la ora 8,30 la
Tr i b u n a l u l S ă l a j î n
dosarul 2903/337/2013, în
contradictoriu cu Stanca
Graţian şi Stanca Angelica-acţiune în revendicare.

DIVERSE
S.C. EDY Construct
Profil cu sediul în com.
Jilava, sat Jilava, str. Verii
nr.35 B, o cameră în
suprafaţa de 12 mp şi 150
mp teren, Jud. Ilfov,
J23/1805/2015, C.U.I.
34588690, anunţă publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu
pentru activitatea 4677 –
Comerţ cu ridicata al
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deşeurilor şi resturilor. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul Morii nr.1,
sector 6, București, tel./ fax 340.15.21/ 0746248440, în
zilele de luni- joi între orele 9-13, Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ilfov.
S.C. Digital Provider S.R.L., sat Sinteşti, com. Vidra,
Str. Rromi nr. 26, camera 3, județul Ilfov, C.U.I.
34290413, J23/1046/2015, titular al activității 4677comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al
activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str.
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, tel./ fax
340.15.21/ 0746248440, în zilele de luni- joi între orele
9-13, Observațiile publicului se primesc zilnic, la
sediul A.P.M. Ilfov.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Constantin Catering SRL
desemnat prin sentinţa civilă din data de 03.06.2015,

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ
privind finalizarea activităţilor de implementare a proiectului
„Cresterea competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech
in vederea extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si
energetic”

Sibiu, 11.06.2015
SC Matec CNC Technik SRL, cu sediul în Parc Industrial Sura Mica,
P22, Jud. Sibiu, Romania, anunta finalizarea proiectului „Cresterea
competitivitatii prin achizitionarea de tehnologii high-tech in vederea
extinderii pe noi piete externe pe segmentul automotive si energetic” - SMIS 57416, co-finanţat de Uniunea Europeana prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare
5IMM/040/6/30.03.2015 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene,
în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” prin Agentia pentru
Dezvoltare Regionala CENTRU, in calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”.
Valoarea totală a proiectului a fost de 9.400.670,64 lei, iar asistenţa
financiară nerambursabilă este de 4.440.210,00 lei, din care contributia
FEDR 3.818.580,60 lei si Bugetul de stat 621.629,40 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Sura Mica, la sediul beneficiarului, pe o durată de 3 luni. Obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat cresterea productivitatii si eficientei operationale a activitatii de
productie in cadrul companiei Matec CNC Technik SRL in vederea
consolidarii competitivitatii pe piata de componente pentru industria
energiilor alternative, automotive prin achizitia de tehnologie high-tech
(8 echipamente) care sa permita dezvoltarea si valorificarea potentialului inovativ si crearea a minim 10 noi locuri de munca.
Informatii suplimentare se pot obtine de la:
Dnul. Kreiner Adrian – Manager de proiect;
Tel.: 0269/577303
Fax: 0269/577195, e-mail: office@matec.ro

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Bascov Fotovoltaic Green Energy SRL – Pitești, după cum urmează:
Denumire: Transformator în ulei 20/0,4 400 KVA, cu termometru. Valoare [Ron, fără
TVA]: 17.085 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitaței pentru
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria
Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente
speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 2606-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 29-06-2015, ora 11:00:00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 2, tel.
0248.211511 – 3410.
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pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă în dosar nr. 37368/3/2014, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificată
prevăzută de Legea nr.85/2014 împotriva
Constantin Catering SRL, cu sediul în Bucureşti
Sectorul 5, Str. Baciului, Nr. 25, CUI 22957107, nr.
de ordine în registrul comerţului J40/23949/2007.
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un
drept de creanţă născut după data deschiderii
procedurii insolvenţei împotriva Constantin Catering SRL vor formulă declaraţie de creanţă care va
fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a civilă, cu referire la dosarul nr.
37368/3/2014, în următoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor
02.07.2015; b) termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor 13.07.2015; c)
termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului suplimentar (20.07.2015); d) termen
pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat 31.07.2015.

JOI / 11 IUNIE 2015
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Invitaţie de
participare. Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, B-dul
Traian, nr. 19 bis, invită practicienii în insolvenţă
înscrişi pe Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
pentru zona III, să depună, până cel târziu în data
de 16.06.2015, ora 13.00, oferte în vederea desemnării practicienilor în insolvenţă în dosarele de
insolvenţă aflate pe rolul Tribunalului Comercial
Neamț, privind debitoarele: I. I. Botescu Alin Ionel,
Roman, CUI 30338543; SC Orient Expres SRL,
Piatra Neamț, CUI 18454425; SC Dumbi SRL,
Piatra Neamț, CUI 15096969; SC Cosmi & Seby
Construct SRL, Târgu Neamț, CUI 21521478; SC
Eurof lora SRL, Piatra Neamț, CUI 14261464.
Ofertele vor fi depuse în plic închis, pe care vor fi
menţionate următoarele: «Oferta pentru selectarea
unui practician în dosarul de insolvenţă al S.C. ...,
a nu se deschide până la data de 16.06.2015, ora
14.00», numele/ denumirea, precum şi adresa/

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile (licitația I-a). Anul 2015 luna Iulie ziua 03. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 03, luna Iulie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC SGC Prodcom SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Cornetu, str. Alexandriei, nr. 213, județul Ilfov, cod de identiﬁcare ﬁscală 4381790: a)
teren extravilan arabil în suprafață de 10 hectare, situat în localitatea Izvoarele,
județul Giurgiu, preț de pornire al licitației 137.800 lei (exclusiv TVA*). *) cota de taxă
pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este …/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit.
g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
r e p r e z e n t â n d 1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664 cod ﬁscal 4286895 deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Colour & Sound Club SRL – Ștefănești, după cum urmează:
Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Unitate spălare coafor, material: piele,
ceramic, inox, dimensiuni: 110x60x100 cm, 600 lei; Pat tratament facial: dotat cu
motor, din PVC, metal, lemn, dimensiuni: 183x62x64 cm, 800 lei; Combină cu 8
funcții: timer, vaporizator, lampă cu ozon, 1.100 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 24.06.2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 25.06.2015, ora 14:00:00, la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5.

sediul social şi vor fi întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.009/ 2007
privind procedurile de selecţie a practicienilor în
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Precizăm că deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 16.06.2015, ora 14.00 la
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Neamţ, Sala de ședinţe – parter, data
pentru care invităm practicienii în insolvenţă care
depun oferte în dosarele pentru care va fi organizată selecţia, să participe la deschiderea ofertelor.

SOMAȚII
Birou Executor Judecătoresc Tereacă Cornel
Toma, Brașov. Notificare N 68/2015 din
09.06.2015. Încheiere din 09.06.2015: Constată că
s-a efectuat prin consemnare datoria de 1677 leisultă conform sentinței civile nr. 4925/08.06.2006
pronunțată de Judecătoria Brașov în dosarul civil
340/2005 în favoarea creditoarei notificate Reit
Ioana Claudia la Libra Internet Bank Sucursala
Brașov. Dispune liberarea de datorie a debitorului
notificator Pascu Daniel pentru suma de 1677 lei
sultă. Cu drept de a formula cerere de anulare în
termen de 15 zile de la comunicare la Judecătoria
Brașov.

NOTIFICĂRI
Lichidator Judiciar C.I.I. Palas -Alexandru Alina
notifica deschiderea procedurii insolvenţei împotriva
Sc Vila Andreia Cons Srl din Gură Vitioarei Prahova, Cui 30482017, J29/1155/2012, la Tribunalul
Prahova – Dosar 771/105/2015, termen înregistrare
creanţe 15 iunie 2015, termen tabel preliminar 24
iunie 2015, termen tabel definitiv 20 iulie 2015,
sedinţa adunării creditorilor 29 iunie 2015 ora 14:00.

LICITAȚII
SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu,
nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul sau procedura de „LICITAŢIE”, cu oferte de preţ în plic
închis, în vederea atribuirii contractului „Piese de
schimb pentru auto şi utilaje”. Pentru participarea la
procedura de achiziţie, ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile cerute în „Documentaţia de achiziţie” care se poate ridică de la sediul SC Citadin SA,
serviciul achiziţii, contra sumei de 100 lei până pe
data de 25.06.2015. Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut. Documentaţia de ofertare va fi depusă la registratură unităţii,
până la data de 26.06.2015, orele 10:00. Procedura se
va desfăşura la sediul SC Citadin SA în ziua de
26.06.2015, cu începere de la orele 1200. Relaţii supli-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Topuzu Junior SRL (licitația II-a). În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 26, luna Iunie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Topuzu Junior SRL, CUI 24786690, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Dunării nr. 100,
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Concasor Gipo model
ZB 0960R. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 270975 lei.
Cota TVA: 24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din prețul de pornire a
licitației, în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895 deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC On - Off Systems SRL - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: TV LCD Akai, 224
lei; Stoc marfă conform listă anexă cu 13 poziții, 2.799 lei; Mobilier birou, 691 lei;
Mașină ștampile Ultimark, 1.000 lei; LCD Philips 32PFL 3404, 374 lei; Copiator
Canon, 1.152 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat,
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poata ﬁ
c o n ﬁ r m a t ă c a î n c a s a t ă d e c ă t r e Tr e z o r e r i e ) î n c o n t u l
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că
nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 25/06/2015. Licitația va
avea loc în data de 26/06/2015, ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot
aﬂa de la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
mentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la tel.: 0232 – 240.887.
Debitorul SC Quality Serv International SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații S.P.R.L., scoate la vânzare: Mijloace fixe și
obiecte de inventar aparținând SC Quality Serv International SRL în faliment. Prețul de pornire al licitației este de 50% din valoarea de vânzare forțată
stabilită în Raportul de Evaluare exclusiv TVA,
pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil, sau pot fi vizualizate pe site-ul www.
dinu-urse.ro. Caietul de sarcini este în valoare de 50
lei exclusiv TVA și se va achita în numerar la sediul
lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL
din București, str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector
1. Participarea la licitație este condiționată de achiziționarea până la datele stabilite pentru ședințele de
licitație a Caietului de sarcini. Prima ședință de licitație pentru activele ce aparțin societății debitoare a
fost fixată la data de 24.06.2015, ora 13.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această dată, ședințele de
licitații se vor relua în datele de: 01.07.2015,
08.07.2015, 15.07.2015, 22.07.2015, 29.07.2015,
05.08.2015, 12.08.2015, 19.08.2015, 26.08.2015,
02.09.2015, 09.09.2015, 16.09.2015, 23.09.2015 și
30.09.2015 ora 13. Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
Direcţia Silvica Valcea, organizează in data de
22.06.2015, ora 12,00, la sediul sau din Str. Carol I, nr
37. Rm Valcea. licitatie/negociere pentru valorificarea
fructelor de pădure, ce se vor recolta in anul 2015, in
următoarea sortimentatie. in stare proaspata: -Vaccinium Myrtilus (afin negru)-10 tone -preţ 10.000 lei/
tona. - Vaccinium vitis –idaea ( afin roşu, popular
coacaze) -5 tone - preţ 10.000lei/tona. - Rubus Fruticosus ( mur) -20 tone -preţ 2650 lei/tona. - Roşa
canina( maces) - 40 tone - 19501ei/tona. - Prunus
spinosa (porumbar) - 5 tone -preţ 18001ei/tona. Preturile de mai sus sunt minimale, in vederea licitatiei/
negocierii si nu conţin TVA. Ofertele se vor depune la
secretariatul DS Valcea, pana in ziua de 22.06.2015,
ora 11,30. Pentru detalii sau lămuriri suplimentare va
puteti adresa DS Valcea 0250/735840 sau ing. losif
Adrian -0732/620977.
Anunţ de participare. Consiliul Local Teiuş organizează selecţie de oferte în baza Legii 350/2005 şi a
HCL Teiuş nr. 19/2015, 20/2015 privind acordarea de
finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor
cu acţiuni sportive şi culturale, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi
organizează proiecte sportive în oraşul Teiuş, judeţul
Alba. Solicitanţii pot fi persoane fizice sau juridice
fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii, documentaţia prevăzută în
Ghidul Solicitantului poate fi depusă la registratura
Primăriei Oraşului Teiuş, str. Clujului, nr.80 până la
data de 13 iulie 2015, ora 12:00. Ghidul Solicitantului poate fi ridicat de la Primăria Oraşului Teiuş
sau de pe www.primariateius.ro. Dosarele se vor
analiza în data de 13.07.2015 începând cu ora 14:00.
Anunţurile au fost publicate în Monitorul Oficial,
partea a VI-a, nr.106.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
n r. 1 6 8 0 7 0 6 4 4 0 0 2 1 . N r.
21453/09.06.2015. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- Autoutilitară marca Ford Transit, an
fabricație 2007 - Prețul de pornire al
licitației este de 19790 lei, exclusiv
TVA, la sediul din strada Popa Șapcă, nr.
7, oraș Vălenii de Munte, în data de
26.06.2015, ora 10.00. Anunțul nr.
21453/09.06.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoană de
contact Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
11.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal
Fălticeni. Nr. 16769 din 03.06.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna iunie
ziua 03. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23, luna iunie,
orele 11.00, anul 2015, în localitatea Fălticeni, str.
Republicii, nr. 28, la sediul Serviciului Fiscal Fălticeni,
se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile: Excavator marca H. Weyhausen Tip: 120 (denumit
Grand Cobelco), an fabricaţie 1985, proprietate a SC
Super Levi Construct SRL, cu domiciliul fiscal în mun.
București, sector 4, str. Sold. Florea Ionescu, nr. 5, Bl. 2,
Sc. 2, Et. 4, Ap. 33, CUI - 23409439, preţ de evaluare/
de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 10.415 lei; bunuri proprietate a debitorului SC Enigmatic SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Fălticeni, str. Țărăncuței,
nr. 19, jud. Suceava, CUI - 5111859: - Autoturism Seat
Cordoba, nr. înmatriculare SV-09-UMU, preţ de
evaluare/ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA): 21367
lei; - Autoturism Seat Ibiza, nr. înmatriculare
SV-09-WFT, preț de evaluare/ de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 23474 lei; - Autoturism Ford Tranzit,
nr. înmatriculare SV-10- TKP preț de evaluare/ de
pornire a licitației (exclusiv TVA): 33322 lei; - Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, nr. înmatriculare
SV–09-BLN, preț de evaluare/ de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 43877 lei; - Autoutilitară Wolswagen
Furgon, nr. înmatriculare SV-08-YDG preț de
evaluare/ de pornire a licitației (exclusiv TVA): 29407
lei; - Motostivuitor Linde H 25 D preț de evaluare/ de
pornire a licitației (exclusiv TVA): 30466 lei; - Mașină
de tăiat tablă Upkant preț de evaluare/ de pornire a
licitației (exclusiv TVA): 5865 lei; - Mașină de tăiat
tablă Upkant preț de evaluare/ de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 5865 lei; Pompă Airless BSPAZ 6820,
preț de evaluare/ de pornire a licitației (exclusiv TVA):
2681 lei. Bunurile mobile de mai sus sunt grevate de

următoarele: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Iași, Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Regimul şi cotele de
taxă pe valoare adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare
prin licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare
precedentă termenului de vânzare, orele 13.00 la sediul
Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. Republicii, nr.
28, documentaţia prevăzută de art. 162 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv: oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de oficiul registrul comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat
în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu
prevederile art. 172 - 173 din OG 92/2003, privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art.
9 alin.(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul 0230/541054, int. 17. Data afișării:
03.06.2015.
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PIERDERI
Declar pierdut şi nul Certificat constatator
nr.14675/4.03.2011 pentru punct de lucru SC Fidellio
Impact SRL, CUI 28143736, J08/343/2011, cu sediul
în Sânpetru, jud.Braşov, str. Republicii, 653.
Pierdut Autorizaţie CAFR pe numele societăţii
comerciale Area Audit Consulting SRL, autorizaţie
CAFR-auditor financiar Beres Camelia Gina, ştampilă personalizată CAFR auditor financiar Beres
Camelia Gina. Le declar nule şi inoperabile în lipsa
semnăturii olografe.
Declar pierdut card de identitate R.A.T.B. pe numele
Olaru Florin Marian.
Declar pierdut (nul) cardul de sănătate emis de
C.N.A.S. pe numele Somacescu Adina.
Stan Ciprian Cezar P.F.A., cu sediul în București,
sector 6, strada Piscul Crasan nr.12, bl. P34, scara 1,
etaj 3, ap.11, C.U.I. 32299343, F40/3804/30.09.2013,
declar pierdut (nul) certificatul constatator la sediu
eliberat de Registrul Comerțului București.
P.F.A. Cruce Ionuț Constantin, C.U.I. 31262699,
declar pierderea Registrului jurnal de încasări şi plăţi
cod 14-1-1/b şi Registrul inventar cod 14-1-2/a, înregistrate la A.F.S. 5.
Scorpions Turism S.R.L., cu sediul în București,
sector 2, Șos. Colentina nr.3B, bl. 33B, scara A, etaj 3,
ap.10, C.U.I. 14846507, J40/8293/29.08.2002, declar
pierderea certificatului de înregistrare seria B nr.
2435813 și certificatele constatatoare din data
30.08.2002 și al punctului de lucru din București,
Sectorul 4, șos. Olteniței nr. 83C, Calea Văcărești
nr.391, spațiul U04 cu nr. 71936 din 18.02.2011. Le
declarăm nule.
Declar pierdută chitanţa- adeverinţă emisă ICRAL
Foişor pe numele Vasile Marin pentru plata apartamentului- Oraş Pantelimon, Strada Eroilor nr.2, bl.
P6, sc.2, ap.11, parter, Ilfov.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/
licitația a-I-a. Anul 2015 luna Iunie ziua 29. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Iunie, anul 2015,ora
10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu,
șos. Portului, Nr. 1, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Autoturism Opel Zaﬁra – număr de înmatriculare GR-04-NDC,
nr. identiﬁcare – W0L0AHM756G122647, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricație - 2006, culoare gri, dotări suplimentare ABS, ESP, airbag-uri, CD - player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare, caroseria în stare
satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, parbrizul prezintă o mică lovitură, stopul dreapta este
spart, oglinda stânga este din suport plastic spart, grad de expolatare mare ~ 38700 km/an, starea generală a autoturismului – în
stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună, 17.057 lei, 4.094 lei; 2) Autoturism Opel Zaﬁra – număr de înmatriculare
GR-04-GVN, nr. identiﬁcare – W0L0AHM756G122043, nr. omologare – AFPL1A1811CB5E4, an fabricație - 2006, culoare gri, dotări
suplimentare - ABS, ESP, airbag-uri, CD-player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare,
caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea mătuită, stopul dreapta este spart, grad de
expolatare mare ~ 37900 km/an, starea generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de întreținere – bună,
17.160 lei, 4.118 lei; 3) Autorurism Volkswagen Passat - număr de înmatriculare GR-78-CAX, nr. identiﬁcare –
WVWZZZ3CZ6E130100, nr. omologare – AA11131H11UC5E4, an fabricație - 2006, culoare negru, dotări suplimentare - ABS, ESP,
airbag-uri, CD-player, geamuri electrice, aer condiționat, autoturismul este în stare de funcționare, caroseria în stare bună, parbrizul
prezintă crăpături, grad de expolatare mediu, starea generală a autoturismului – în stare de funcționare, starea generală de
întreținere – bună, 35.238 lei, 8.457 lei; 4) Remorcă Rema 02 - număr de înmatriculare – GR-04-KFY, serie șasiu - R0GRCCF3790001,
an fabricație - 2012, culoare - gri, masa maximă autorizată – 1350 Kg, masa vehicul – 215 Kg, remorca este în stare de exploatare,
toate sistemele - rulare, frânare, electric sunt în stare de funcționare, 4.392 lei, 1.054 lei. Total: 73.847 lei, 17.723 lei. *) cota de taxă
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și
privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar
4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație
10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii
licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele ﬁzice române,
copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanți depun la organul ﬁscal competent pentru
executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul
Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax.
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int.
312, persoană de contact: Obreascu Elena.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar de executare nr. 1928737. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna Iunie,
ziua 09. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în perioada de 25.06.2015 - 06.07.2015, ora 10.00 în localitatea Călăraşi, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ţine etapa I a licitaţiei publice pentru vânzarea următoarele bunuri
mobile sechestrate, proprietate a debitorului Zahăr Călăraşi SA cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călăraşi, str. Varianta Nord, nr. 4, cod de identiﬁcare ﬁscală 1928737, în dosar de
executare nr. 1928737, preţul de pornire al licitaţiei pentru aceasta (exclusiv TVA) este:1. Laborator şi birouri - 25.06.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din
raportul de evaluare fără TVA: 1, Dulap mediu negru, nr. inventar 7001, 75 lei. 2, Termobalanţa, nr. inventar 4416, 178 lei. 3, Balanţa Mettler, nr. inventar 4414, 178 lei. 4, Balanţa
Mettler, nr. inventar 4415, 178 lei. 5, Balanţa Mettler, nr. inventar 4413, 178 lei. 6, Debitmetru, nr. inventar 4067, 480 lei. 7, Cristaloscop, nr. inventar 4057, 2.609 lei. 8, Brixmetru,
nr. inventar 4055, 3.967 lei. 9, Zaharmetru, nr. inventar 4054, 2.541 lei. 10, Talametru, nr. inventar 4053 , 1.734 lei. 11, Umidometru, nr. inventar 4050, 1.680 lei. 12, Microscop,
nr. inventar 4029, 100 lei. 13, Baie de nisip electrică, nr. inventar 4020, 174 lei. 14, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3782, 150 lei. 15, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3783,
150 lei. 16, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3776, 232 lei. 17, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3777, 232 lei. 18, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3778, 232 lei. 19, Aparat
aer condiţionat, nr. inventar 3779, 232 lei. 20, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3780, 232 lei. 21, Aparat aer condiţionat, nr. inventar 3781, 232 lei. 22, Aspirator industrial, nr.
inventar 7009, 27 lei. Total: 15791 lei. 2. Condiţionare - 26.06.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Ventilator cicloane, nr.
inventar 3463, 268 lei.2 , Agregat cusut saci, nr. inventar 3452, 254 lei. 3, Agregat cusut saci, nr. inventar 3453, 254 lei. 4, Hidrociclon pt. praf, nr. inventar 3448, 345 lei. 5, Topitor
zahăr farin condiţionare, nr. inventar 3410, 1.244 lei. 6, ME 1.1/1500 transp. şipci maşină cusut nr. inventar 3400, 67 lei. 7, ME 1.1/1500 transp. şipci maşină cusut nr. inventar
3401, 67 lei. 8, ME 1,1/1500 transp cu şipci, nr. inventar 3308, 29 lei. 9, ME 1,1/1500 transp cu şipci, nr. inventar 3307, 29 lei. 10, Maşină cusut saci, nr. inventar 3290, 254 lei. 11,
Maşină cusut saci, nr. inventar 3289, 254 lei. 12, Transportor elicoidal, nr. inventar 5911, 523 lei. 13, Transport elicoidal, nr. inventar 5190 , 381 lei. 14, Transportor bandă, nr.
inventar 5132, 22 lei. 15, Transportor şipci maşină de cusut, nr. inventar 5103, 30 lei. 16, Transportor bandă, nr. inventar 5102, 72 lei. 17, Transportor bandă, nr. inventar 5097,
361 lei. 18, Transportor bandă 650*17,8, nr. inventar 5096, 355 lei. 19, Transportor şipci saci, nr. inventar 5094, 437 lei. 20, Transportor şipci saci, nr. inventar 5095, 437 lei. 21,
Transportor elic prof, nr. inventar 5093, 447 lei. 22, Transportor bandă 800*5,5, nr. inventar 5019, 1.460 lei. 23, Cântar buncăr, nr. inventar 5016, 358 lei. 24, Cântar buncăr, nr.
inventar 5011, 342 lei. 25, Cântar buncăr, nr. inventar 5012, 342 lei. 26, Cântar buncăr, nr. inventar 5013, 342 lei. 27, Cântar buncăr, nr. inventar 5014, 342 lei. 28, Cântar buncăr,
nr. inventar 5010, 354 lei. 29, Tablou casă maşină cusut, nr. inventar 4546, 253 lei. 30, Superciclon, nr. inventar 3660, 240 lei. Total: 10163 lei. 3. Atelier Brut, Raﬁnărie. Melasă –
29.06.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Rezervor sirop B cota 14, nr. inventar 3196, 742 lei. 2, Rezervor sirop cota C 14,
nr. inventar 3195 , 742 lei. 3, Aparat vacuum A, nr. inventar 3159, 15.795 lei. 4, Rezervor Cl purif cota 14, nr. inventar 3157, 571 lei. 5, Rezervor clera B cota 14, nr. inventar 3154,
571 lei. 6, Rezervor SAA cota 14, nr. inventar 3153, 571 lei. 7, Rezervor sirop BC cota 14, nr. inventar 3148, 198 lei. 8, Rezervor sirop verde cota 14, nr. inventar 3593, 742 lei. 9,
Rezervor condens cadă barometru nr. inventar 3493, 1.296 lei. 10, Rezervor apă Barom cota 14, nr. inventar 3435, 742 lei. 11, Rezervor apă industrială cota 14, nr. inventar 3434,
742 lei. 12, Aparat vacuum, nr. inventar 3158, 15.795 lei. 13, Instalaţie puriﬁcare zahăr, nr. inventar 3767, 96.000 lei. 14, Rezervor condens TLPT, nr. inventar 3583, 141 lei. 15,
Motor electric 18,5 – 1500 P, nr. inventar 3155, 303 lei. 16, Motor electric 18,5 -1500 pompa, melasa nr. inventar 3156, 303 lei. Total: 135254 lei. 4. Atelier Brut şi Magazie –
30.06.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Motor electric 5,5-1000 top clera C, nr. inventar 3274, 182 lei. 2, Motor electric
22-3000 TLPT, nr. inventar 3201, 328 lei. 3, Motor electric 22-1000 – pompă melasă nr. inventar 3191, 361 lei. 4, Motor electric 15-3000 TLPT, nr. inventar 3178, 227 lei. 5, Motor
electric 15-3000 TLPT, nr. inventar 3175, 227 lei. 6, Motor electric 18,5-1500, nr. inventar 3168, 303 lei. 7, Motor electric 11-3000 clera TLPT, nr. inventar 3146, 210 lei. 8, Motor
electric 22/3000 P namol cam, nr. inventar 3127, 328 lei. 9, Motor electric 3/3000 p ct, nr. inventar 3126, 55 lei. 10, ME 5,5/1500 malaxor masă, nr. inventar 3125, 357 lei. 11,
Motor electric 18,5-1500 P clera, nr. inventar 3454, 303 lei. 12, Motor electric 18,5-1500, nr. inventar 3375, 303 lei. 13, Motor electric 18,5-1500, nr. inventar 3381, 303 lei. 14,
Motor electric 18,5-1500, nr. inventar 3394, 303 lei. 15, Motor electric 15-3000, nr. inventar 3368, 303 lei. 16, Motor electric -3 -3000, nr. inventar 3348, 54 lei. 17, Motor electric
2,2-700, nr. inventar 3338, 76 lei. 18, Motor electric 22-1500, nr. invertar 3320 , 302 lei. 19, Motor electric 2,2-700, nr. invertar 3325, 76 lei. 20, Motor electric 15-3000, nr.
inventar 3293, 225 lei. 21, Motor electric 22-3000, nr. inventar 3161, 328 lei. 22, Electromotor 22 – 1000, nr. inventar 3766, 361 lei. 23, Masina cusut saci, nr. inventar 3698, 254
lei. 24, maşină cusut saci, nr. inventar 3699, 254 lei. 25, Cântar zahăr, nr. inventar 4454, 5.008 lei. 26, ME 7,5/1500 refrige, nr. inventar 3339, 134 lei. 27, Motor electric 15-1500,
nr. inventar 3304, 226 lei. 28, Topogan saci, nr. inventar 5124, 338 lei. 29, Cântar zahăr, nr. inventar 4461, 2.714 lei. 30, Cântar zahăr, nr. inventar 4462, 2.714 lei. Total: 17157 lei.
5. Atelier Mecanic – 01.07.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Compresor ECR 380, nr. inventar 3009, 167 lei. 2,
Convertizor sudură at. mecanic, nr. inventar 3088, 449 lei. 3, Motor electric 22-1500 bandă saci, nr. inventar 3233, 479 lei. 4, Motor electric 18,5/1000 strung SNA, nr. inventar
3225, 343 lei. 5, Motor electric 15-1500 at. mec, nr. inv. 3213, 226 lei. 6, Electropompă EPG 65 exterior, nr. inventar 3611, 162 lei. 7, Injector tip SK VG 80, nr. inventar 3561,
67.200 lei. 8, Maşină frezat, nr. inventar 3480, 1.036 lei. 9, Maşină găurit, nr. inventar 3479, 210 lei. 10, Maşină găurit, nr. inventar 3475, 210 lei. 11, Maşină frezat universal FU
36130, nr. inventar 3474, 2.145 lei. 12, Maşină frezat, nr. inventar 3476, 1.849 lei. 13, Electromotor 30*1500 şnec zah, nr. inventar 3472, 385 lei. 14, Motor electric 30-1500 SP1
preepurare nr. inventar 3456 , 385 lei. 15, Motor electric 75-750, nr. inventar 3365, 520 lei. 16, Motor electric 75-750, nr. inventar 3364, 520 lei. 17, Motor electric 75-750, nr.
inventar 3363, 520 lei. 18, Motor electric 30-1500, nr. inventar 3349, 385 lei. 19, Malaxor, nr. inventar 3333, 75 lei. 20, ME 4/1500 - malaxor dublu masă, nr. inventar 3315, 75 lei.
21, Motor electric 30-1500, nr. inventar 3285, 372 lei. 22, Ifron, nr. inventar 5913, 3.062 lei. 23, Electrostivuitor, nr. inventar 5321, 2.614 lei. 24, Maşină rabotat, nr. inventar 4659,
7.549 lei. 25, Strung, nr. inventar 4652, 3.036 lei. 26, Strung, nr. inventar 4648, 4.046 lei. 27, Schimbător de căldură, nr. inventar 3746, 3.449 lei. 28, Schimbător de căldură, nr.
inventar 3748, 3.449 lei. 29, Compresor EC 350, nr. inventar 3007, 167 lei. Total: 105085 lei. 6. Echipamente Electrice - 02.07.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil,
Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Trafo 1600/20/0,4 KVA, nr. inventar 3033, 7.451 lei. 2., Celulă div 20KV - trafo 4, nr. inventar 3046, 301 lei. 3., Celulă div 20KV - trafo 3, nr.
inventar 3045, 301 lei. 4., Celulă div 20KV - trafo 2, nr. inventar 3044, 138 lei. 5., Celulă div 20KV - trafo 1, nr. inventar 3043, 138 lei. 6., Celulă div 20KV - 16 Cel At 2 Pt 5, nr.
inventar 3042, 138 lei. 7, Celulă div 20KV - 16 Cel At 2 Pt 5, nr. inventar 3041, 138 lei. 8, Celulă alim st. 20KV pt 5, nr. inventar 3040, 2.761 lei. 9, Celulă alim. st. 20KV pt 5, nr.
inventar 3039, 2.761 lei. 10, Celulă div pt 1 - pt 4, nr. inventar 3054, 376 lei. 11, Celulă div cuptor 1, nr. inventar 3053, 376 lei. 12, Celulă div pt 1 – pt 4, nr. inventar 3052, 376 lei.
13, Celulă div pt 1 - pt 4, nr. inventar 3051, 376 lei. 14, Celulă div 20KV-II, nr. inventar 3050 , 376 lei. 15, Celulă div 20KV, nr. inventar 3049, 527 lei. 16, Celulă div 20KV - trafo 6, nr.
inventar 3048, 527 lei. 17, Celulă div 20KV - trafo 5, nr. inventar 3047, 527 lei. 18, Celulă cuplă, nr. inventar 3069, 376 lei. 19, Celulă cuplă, nr. inventar 3068, 376 lei. 20, Celulă div.
pt. 2, nr. inventar 3061, 376 lei. 21, Celulă div rezervă pt. 4, nr. inventar 3056, 527 lei. 22, Celulă div rezervă pt. 4, nr. inventar 3055, 376 lei. 23, Tablou cadă siloz, nr. inventar
4315, 578 lei. 24, Tablou forţă, nr. inventar 4236, 532 lei. 25, Tablou electric, nr. inventar 4161, 838 lei. 26, Tablou electric, nr. inventar 4113, 796 lei. 27, Panou forţă, nr. inventar
4110 , 349 lei. 28, Panou forţă, nr. inventar 4106, 486 lei. 29, Panou forţă, nr. inventar 4107, 486 lei. 30, Panou forţă, nr. inventar 4108, 486 lei. Total: 24170 lei. 7. Staţie Pompe
Bazin Apă Industrială, Compresoare, Turnuri Răcire - 03.07.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1, Pompă apă industrială,
nr. inventar 3000, 1.918 lei. 2, Pompă apă industrială CT, nr. inventar 3005, 1.918 lei. 3, Compresor aer EC10, nr. inventar 3003, 496 lei. 4, Compesor aer EC 10, nr. inventar 3004,
945 lei. 5, Compresor 2 EC 10, nr. inventar 3010, 500 lei. 6, Compresor 2 EC 10, nr. inventar 3011, 500 lei. 7, Motor electric 5,5/1500, nr. inventar 3116, 357 lei. 8, Recipient aer la
compresor, nr. inventar 3221, 219 lei. 9, ME 5,5/1500 malaxor masă, nr. inventar 3117, 357 lei. 10, Separator ulei, nr. inventar 3652, 293 lei. 11, Separator ulei, nr. inventar 3653,
293 lei. 12, Electromotor 30*1500 apă ind, nr. inventar 3469, 385 lei. 13, Pompă 14 NDS apă c ind, nr. inventar 3457, 171 lei. 14, Pompă Cerna 125/ apă industrială, nr. inventar
3445, 150 lei. 15, Rezervor aer compresor, nr. inventar 3424, 742 lei. 16, Rezervor condens cota 14, nr. inventar 3413, 742 lei. 17, Motor electric 55-3000, nr. inventar 3359, 676
lei. 18, Rezervor aer compresoare, nr. inventar 3350, 742 lei. 19, Motor electric 55-1500, nr. inventar 3342, 626 lei. 20, Motor electric 55-1500, nr. inventar 3341, 626 lei. 21, Motor
electric 55-1000, nr. inventar 3332, 658 lei. 22, Motor electric 11-700, nr. inventar 3330, 302 lei. 23, Motor electric 11-1000, nr. inventar 3314, 218 lei. 24, Motor electric 30-1500,
nr. inventar 3281, 372 lei. 25, Pompă Cerna 125/ apă, nr. inventar 3278, 150 lei. 26, Pompă Cerna 125/ apă ind., nr. inventar 3276, 150 lei. 27, Motor electric 30-1500, nr. inventar
3277, 372 lei. 28, Compresor ECF 0,7, nr. inventar 3008, 167 lei. 29, Motor electric 30/1500, nr. inventar 3296, 372 lei. 30, Pod basculă 50 to, nr. inventar 4322, 2.236 lei. 31, Pod
basculă, nr. inventar 4017, 2.236 lei. Total: 19889 lei. 8. Centrală Termică - 06.07.2015, ora 10.00. Nr. Crt., Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1,
Staţie tratare apă, nr. inventar 2065, 33.600 lei. 2., Pompă saramură NC 65 CT, nr. inventar 3099, 907 lei. 3., Pompă saramură NC 65 CT, nr. inventar 3098, 907 lei. 4., Pompă Sadu
S1 100, 3 IP 54 CT, nr. inventar 3095, 1.030 lei. 5., Pompă Sadu S1 100, 3 IP 54 CT, nr. inventar 3089, 1.030 lei. 6., Schimbător de căldură, nr. inventar 3091, 1.005 lei. 7,
Schimbător de căldură CT, nr. inventar 3087, 1.159 lei. 8, Motor electric 22-1000 pompă melasă – nr. inventar 3205, 361 lei. 9, Motor electric 18,5-3000 CT, nr. inventar 3128, 252
lei. 10, Degazor apă tratată, nr. inventar 3081, 8.257 lei. 11, Rezervor apă tratată, nr. inventar 3072, 15.238 lei. 12, Rezervor apă brută, nr. inventar 3067, 15.241 lei. 13, Pompă
Lotru 80 CT, nr. inventar 3598, 599 lei. 14, Pompă apă industrială, nr. inventar 3525, 572 lei. 15, Decarbonator, nr. inventar 3477, 1.578 lei. 16, Motor electric 18,5-3000, nr.
inventar 3343, 252 lei. 17, Motor electric 22-1500, nr. invertar 3321 , 302 lei. 18, Motor electric 22-1500, nr. invertar 3322, 302 lei. 19, Motor electric 18/1500, nr. inventar 3305,
303 lei. 20, Panou reglare 2*200 gaz, nr. inventar 4163, 6.954 lei. 21, Cazan CR 16 CT, nr. inventar 3034, 7.600 lei. Total: 97449 lei. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Asupra bunurilor care fac
obiectul publicaţiei de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: SC Atalanta Furniture SRL. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitaţie. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitaţie ofertele de cumpărare însoţite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor
sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie
bancară reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine – copie de pe paşaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanţii urmează să se prezinte la data stabilită
pentru licitaţie la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242314350 interior 142. Publicaţia de vânzare va ﬁ aﬁşată în data de 09.06.2015.

