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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Empire Services Căteasca, Argeş, scoate la concurs
170 locuri vacante industria confecţiilor textile: Şef
formaţie; Mecanic; Aburitor textile; Confecţioner-prelucrător; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte; Operator confecţioner
industrial; Încadrator-pregătitor lansator confecţii
textile; Operator universal; Operator textile neţesute; Călcătoreasă-curăţător lenjerie. Cerinţe: 10
clase, 1 an vechime de specialitate; limba engleză-mediu. CV la fax 0248661484, mail: icristinel10@gmail.com. Relaţii tel. 0749036042.
Primăria comunei Dorneşti, Judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de
execuţie vacanţe de:-Muncitor calificat- ŞOFER pe
perioadă nedeterminată. Nivelul studiilor: -Liceul
sau Şcoală Profesională în specialitatea de: conducător auto- absolvite cu diplomă- având permis
conducere categ.B,C,D. - vechime în muncă de
conducător auto de minim 5 ani. -să aibă efectuate
cursuri de instruire câ pompier- pe maşină de intervenţie la incendiu. Concursul - se va desfăşura la
sediul Primăriei Dorneşti Judeţul Suceava astfel:
-proba scrisă şi proba practică în data de 25.03.2015
orele 10 -15,00. -interviul în data de 26.03.2015 ora
10,00. Dosarul de concurs se depune la secretarul

LUNI / 12 OCTOMBRIE 2015
comunei Dorneşti-data limită - 17 martie 2015,
orele 15,00. Relaţii suplimentare- la sediul instituţiei sau la Tel-0230/568217.
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 a două posturi de redactor, vacante pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei de
Comunicare şi Relaţii Publice. Condiţii de participare: - studii superioare în domeniul comunicare/
ştiinţe umaniste; - experienţă practică în domeniu
de minim 3 ani; - cunoaşterea a minimum două
limbi străine de circulaţie internaţională; - cunoştinţe operare IT. Concursul va consta într-o probă
scrisă (în data de 03.11.2015, ora 10.00) şi un
interviu (în data de 10.11.2015, ora 10.00). Dosarele
de concurs se pot depune până la data de
26.10.2015, 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.
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea

Giuleşti nr.5, sector 6, oraganizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Laborator de
analize medicale) 1 post, conform HG nr.1027/2014
şi Dispoziţia Primarului General al Municipiului
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de 03.11.2015 ora 13.00;
-proba interviu în data de 06.11.2015 ora 13.00;
Condiţii specifice: -Diplomă de absolvire a liceului
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă/ diplomă de licenţă în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 26.10.2015 ora 14.00, la
sediul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie
„Prof. Dr.Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea
Giuleşti nr.5 sector 6. Relaţii suplimentare la
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena Mihaela.
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea
Giuleşti nr.5, sector 6, oraganizează concurs pentru
ocuparea funcţiei de: asistent medical sef secţie
(secţia OG II) 1 post, conform H.G. nr.1027/2014 şi
Dispoziţia Primarului General al Municipiului
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de 03.11.2015 ora 9.00;
-proba interviu în data de 06.11.2015 ora 9.00;
Condiţii specifice: -Diplomă de absolvire a liceului
sanitar sau diplomă de şcoală sanitară postliceală
sau echivalentă/ diplomă de licenţă în specialitate;
-examen pentru obţinerea gradului de principal.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 26.10.2015 ora 14.00, la
sediul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea
Giuleşti nr.5 sector 6. Relaţii suplimentare la
Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Prof. Dr.
Panait Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec.
Manolache Elena Mihaela.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011,
modificată și completată prin H.G. nr. 1027/2014,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
anunță scoaterea la concurs în data de 5 noiembrie
2015, ora 10.00 proba scrisă, iar în data de 11

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională De Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31,
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 92019/08.10.2015. În
temeiul art. 162, alin.(2) din. O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31 licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 26.10.2015, ora 13.00, teren
extravilan categoria fâneață 5503 mp, situat în Valea Doftanei, tarlaua 11, parcela
94/42, jud. Prahova, preț de pornire 61.823 lei; teren extravilan fâneață 4521 mp,
situat în Valea Doftanei, tarlaua 11, parcela 94/43, preț de pornire 52.862 lei,
proprietatea debitorului Manea Viorel – Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de
26.10.2015, ora 14.30, teren extravilan fâneață 4789 mp situat în Comarnic, punct
Parc, tarlaua 59, parcela F553, preț de pornire 6.770 lei, proprietatea debitoarei
Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 27.10.2015, ora 13.00, teren curți
construcții 48217 mp și construcțiile C1 - depozit 84 mp, C2 - stație alimentare 11
mp, C3 - punct control 12 mp, situate în intravilanul comunei Bănești, punct
Ciuperceasca, tarla 51, parcela 1357, preț de pornire 1.760.916 lei, proprietatea
S.C. Gercom Business S.R.L. Ploiești pentru creanțele debitoarei S.C. Grinseg
Construct S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 27.10.2015, ora 14.30, teren
7256 mp (5887 mp teren curți construcții și 1369 mp teren neproductiv) și
construcțiile C3 - hală industrială 1805 mp, C5 - magazie 111 mp, C7 - hală 105 mp,
C10 - șopron metalic 301 mp, C11 - bazin apă 52 mp, situate în Câmpina, Calea
Doftanei nr. 204, tarla 44, parcela 2060, preț de pornire 1.468.700 lei, proprietatea
S.C. Fildas 95 S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec S.A. –
Câmpina, jud. Prahova; - în data de 28.10.2015, ora 13.00, teren intravilan curți
construcții 491 mp și construcția C1 - birouri 229,38 mp, situate în Câmpina, Calea
Doftanei nr. 204, tarla 44, parcela 2060, preț de pornire 814.296 lei, proprietatea
S.C. Fildas 95 S.R.L. Câmpina pentru creanțele debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A.
– Câmpina, jud. Prahova; - în data de 28.10.2015, ora 14.30, teren arabil 34441
mp, situat în intravilanul comunei Bănești, tarla 46, parcelele A1308/10 – lot 2,
A1308/10 – lot 3, A1308/10 – lot 4, A1308/11, A1308/40, A1308/12, A1308/13 –
lot 4, A1308/13 – lot 3, A1308/13 – lot 2, A1308/13 – lot 1, preț de pornire
1.143.164 lei, proprietatea S.C. Agroferma S.R.L. Câmpina pentru creanțele
debitoarei S.C. Fibec Metalglass S.A. – Câmpina, jud. Prahova. Prețurile de pornire a
licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot ﬁ consultate la sediul S.F.M.
Câmpina, primăria în raza căreia își are domiciliul ﬁscal debitorul și pe site-ul ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010,
0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.

noiembrie 2015 ora 10.00 interviul, a unui post de
execuție contractual vacant de consilier IA din
cadrul Autorității Competente pentru Acreditarea
Agențiilor de Plăți și a Organismului Coordonator.
Denumirea postului– consilier IA, post contractual,
de execuție, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; -Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 9 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: 5 noiembrie 2015, ora
10.00 la sediul M.A.D.R. Proba scrisă: -în data de 5
noiembrie, ora 10.00, la sediul M.A.D.R. Interviul:
-în data de 11 noiembrie 2015, ora 10.00, la sediul
M.A.D.R. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este 26
octombrie 2015, orele 16.30 la sediul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din str. B-dul
Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti. Date contact: tel.
021/3072439, email: mihaela.iordache@madr.ro.
Bibliografia, condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate candidaţilor înscriere vor
fi publicate pe pagina de web www.madr.ro şi
afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.2-4,
sector 3 Bucureşti.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în
temeiul O.U.G nr. 45/2008 și H.G. nr. 611/2008,
anunţă scoaterea la concurs a următoarelor funcţii
publice vacante de execuție: Direcţia Generală
Pescuit– AM POP: -1 post de consilier superior.
Condiții specifice: Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: inginerie civilă, specializarea: construcții civile, industriale și agricole;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice– minimum 9 ani; -1 post de
consilier principal. Condiţii specifice: Studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: inginerie civilă, specializarea: construcții
civile, industriale și agricole; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice–
minimum 5 ani;

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Nr. 320072 din 09.10.2015. Dosar de executare nr. E21/ 2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data 09 Octombrie 2015. În temeiul art. 162, alin.
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de
28 Octombrie 2015, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC
Eurodedepan SRL cu sediul în localitatea Tulcea, str. Combustibulului, nr. 3, jud.
Tulcea, cod de identiﬁcare ﬁscală 29418649: a) - teren intravilan în suprafață de
11278 mp, categoria curți - construcții, situat în localitatea Slobozia, str. G-ral.
Magheru, nr. 73, preț de pornire a licitației 400.425 lei (exclusiv TVA*). *Cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%/, impozabil
în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Ialomița; Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 26 Octombrie 2015, ora
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria
mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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
0243.237140, interior 186, 286. Data aﬁșării: 09.10.2015.
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-1 post de consilier debutant. Condiţii specifice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul
din domeniile: economie, finanțe, marketing;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice–; -1 post de consilier debutant. Condiţii specifice: Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul: piscicultură si
acvacultură; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice–; -2 posturi de
consilier asistent. Condiţii specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul:
piscicultură şi acvacultură; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice–
minimum 1 an; -2 posturi de consilier principal.
Condiţii specifice: Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul: piscicultură si acvacultură; Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice– minimum 5 ani;
-3 posturi de consilier superior. Condiţii specifice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: piscicultură si acvacultură; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice– minimum 9 ani; Concursul va avea loc la
sediul M.A.D.R. în data 23 octombrie 2015, orele
10,00 proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 8 zile, de la data publicării. Bibliografia,
condiţiile specifice de participare precum şi actele
solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr.2-4, sector 3 Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual de

execuţie vacant de Consilier IA -Direcţia de achiziţii, investiţii şi servicii administraţie generală.
Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: minim 6 ani;
Concursul se organizează la sediul Institutului
Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii
16, sector 5, Bucureşti, în data de 03.11.2015, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr 16,
sector 5, Bucureşti. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs aprobate şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Institutului Naţional
de Statistică şi pe site-ul Institutului Naţional de
Statistică (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică şi la numărul de telefon: (021)317.77.82.

ÎNCHIRIERI OFERTE
(bold) SCM Igiena cu sediul în B-dul Unirii nr. 57,
bl. E4, sector 3, oferă spre închiriere următoarele
spaţii comerciale: -56mp în B-dul Lacul Tei nr.
126- 128, bl. 17, sector 2; -67mp în B-dul Lacul Tei
nr. 126- 128, bl. 17, sector 2; -63mp în Str. Turnu
Măgurele nr. 17 CC, sector 4; -86mp în Str. 1 Mai
(fost Compozitorilor) nr. 28 CC, sector 6; -28mp în
B-dul Lacul Tei nr. 69, bl. 5, sector 2; -46mp în
B-dul Timişoara nr. 59 CC A 11, sector 6; -110mp
în B-dul Camil Ressu nr. 67, bl. C1, sector 3; -18mp
în Calea Rahovei nr. 360, bl. 10A, sector 5. Relaţii
la tel.: 021-3230723.

CITAȚII
Se citează Mihăilescu Maria şi Georgescu Florica
pentru data de 30 octombrie 2015, orele 8,30 ca

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Nr. 320071 din 09.10.2015. Dosar de executare nr. 11086/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Octombrie 2015. 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
28 Octombrie 2015, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC TTT Auto
SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Dobrogeanu Gherea, bl. G5, sc. A, ap. 67,
jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 23659990: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit*: Autoutilitară DAF AE45LF/LF45.170 cu prelată, an fabr. 2002,
c.c. 3920 cm3, 123 kw, masa max. aut. 12000 kg, 14.400 lei, 24%. *Cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%/, impozabil în
conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 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 cel târziu în data de 26 Octombrie 2015, ora 16.30: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun.
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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
0243.237140, interior 186, 286. Data aﬁșării: 09.10.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de
executare nr. 26308838/2015. Nr. 28137 din 06.10.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna octombrie ziua 06. 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
27, luna octombrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului nr.
2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului I.I. Dulea C. Alexandra cu domiciliul ﬁscal în localitatea Lupșanu, sat
Radu Vodă, str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași, cod de identiﬁcare
ﬁscală 26308838. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Tractor
agricol marca McCormick, G135 Max, serie sașiu SWBCV29036.133, an fabricație
2010. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 138.391 lei. Cota
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată
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,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0242.640356. Data aﬁșării: 06.10.2015.

publicitate
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pârâte în dosarul nr. 888/329/2015 pe rolul judecătoriei Turnu Măgurele.

Covasna, termen de judecată 21.10.2015, CC3, ora
09.00.

Se citează pentru data de 29.10.2015, ora 9.00, toţi
moştenitorii legali şi testamentari cu domicilii
necunoscute ai defunctului Păunescu Florica,
decedată la data de 18.04.2000, cu ultim domiciliu
în mun. Brăila, cart. Hipodrom, bl. U, sc. 4, ap. 74,
jud. Brăila, la sediul Societăţii Profesionale Notariale Varga + Asociaţii, în vederea dezbaterii succesiunii acesteia.

Dodiţă Vasile este chemat la Judecătoria Hârlău,
in calitate de pârât in dosarul nr. 1470/239/2014,
pentru ziua de 13.11.2015, ora 8.00, cauza având
ca obiect divorţ, în contradictoriu cu Dodiţă
Iuliana.

Oprea Maria, sunteți citată la Judecătoria Sibiu,
dosar nr.15592/306/2014, sala I, complet c15, în
data de 30 octombrie 2015, ora 09.00, în calitate de
pârât, în proces cu Naicu Catrinel Pavel în calitate
de reclamant, având ca obiect partaj judiciar.
Volintir Cornel se citează în calitate de moştenitor
legal (fiu) al defunctei Nan Ani, în data de
20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov
-dezbatere succesorală, dosar succesoral nr.
29/2015.
Nan Gabriela se citează în calitate de moştenitoare
legală (fiică) al defunctei Nan Ani, în data de
20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov
-dezbatere succesorală, dosar succesoral nr.
29/2015.
Se citează Mendra Sandor, Mendra Janos, Mendra
Mariana, Tohănean Isztina, Boricean Alexe, Boricean Susana, născută Hosu Sporea Istina, născută
Tohănean, Hosu Alexe Sandu, cu domiciliul necunoscut, în calitate de pârâţi, în contradictoriu cu
reclamanta Marin Petruţa, în dosar civil nr.
489/248/2011, având ca obiect obligaţie de a face,
uzucapiune, la Judecătoria Întorsura Buzăului,
Întorsura Buzăului, str. Hanului, Nr. 4, jud.

Huncu Vasile, cu ultima reședinţă cunoscută în
Roma, Via Litoranea 9700, Italia, este chemat la
Curtea de Apel Iași, cu sediul în Iași, mun. Iași, str.
Elena Doamna, nr. 1A, Secţia civilă, sala de ședinţă
nr. VI – Etajul II, Civil – Recurs_01, în ziua de 27
octombrie 2015, ora 11.00, în calitate de intimat, în
dosarul civil nr. 13811/245/2012, în proces cu
Huncu Neculai, în calitate de recurent, Huncu
Ioan, în calitate de recurent, H~ncu (Huncu) Petru,
în calitate de recurent, Vancea Nicoleta (n. Huncu),
în calitate de recurent, Sîrghi Claudia, în calitate
de intimat, Huncu Elisabeta – Ana, în calitate de
intimat, Simionescu Viorel, în calitate de intimat –
moștenitor al numitei Moţcan Maria, pentru
Recurs – constatare nulitate act juridic absolută
declaraţie.

NOTIFICĂRI
Tempo Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii falimentului faţă de Kalinderu Services SRL,
cu sediul în Buşteni, str. Libertăţii, nr.174, Casa
Româno-Franceză, jud.Prahova, J29/47/2011, RO
27910059. Termenul de depunere pentru creanţele
născute în cursul procedurii 20.11.2015, termenul
pentru tabelul suplimentar 15.12.2015, termen
pentru contestaţii la tabelul suplimentar la 7 zile de
la publicarea în BPI a tabelului suplimentar,
termenul tabelul def consolidat 15.01.2016. Cererea
de se depune la Tribunalul Prahova, pentru dosarul
1155/105/2015.
Tempo Insolv SPRL notifică deschiderea procedurii falimentului faţă de Somapro Sis SRL, cu

Ministerul Finanțelor Publice. Agentia Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Dosar de
executare nr. 20493221/2015. Nr. 28338 din 08.10.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna octombrie ziua
08. 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 29, luna octombrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea
Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-III-a)
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Destin Construct SRL, cu
sediul ﬁscal în localitatea București, Bd. Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 3, etaj 8, ap. 89,
sector 3, cod de identiﬁcare ﬁscală 20493221: - teren extravilan în suprafață de
5.000 mp, situat în loc. Fundulea, jud. Călărași, nr. cadastral 1668, Carte funciară nr.
20210, tarlaua 10, parcela 60, dobândit în baza act notarial nr. 2611 din data de
12.08.2008, emis de BNP Ivan Gabriela. Valoare evaluare a bunului imobil: 24.011
Ron (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 24%/
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 sunt grevate de următoarele: Creditori: X. Sarcini: nu sunt. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul
RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului Călărași beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); 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: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 08.10.2015.

sediul în Câmpina, str. Podului, nr.7, jud. Prahova,
J29/1874/2006, RO 18969057. Termenul de depunere pentru creanţele născute în cursul procedurii
22/10/2015, termenul pentru tabelul suplimentar
12/11/2015, termen pentru contestaţii la tabelul
suplimentar la 7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului suplimentar, termenul tabelul def consolidat 07/12/2015. Cererea de se depune la Tribunalul Prahova, pentru dosarul 7558/105/2014.

DIVERSE
SC Oberhauser Invest SRL având sediul în localitatea Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, jud.
Maramureş, titular al planului/programului Plan
Urbanistic Zonal “Hale cu spaţii administrative şi
împrejmuire” localitatea Baia Mare, str. Europa,
FN, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului
de mediu pentru planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul
APM Maramureş, localitatea Baia Mare, str. Iza,
nr. 1A de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi
vineri între 9.00 şi 13.00. Observaţii/ comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul APM Maramureş în termen de 15 zile de la data publicării
anunţului.

SOMAȚII
Somaţie. Se aduce la cunoştinţă celor interesaţi
că petentul Comăniţă Traian a solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că a dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra
imobilelor curte şi grădină, respectiv casă şi
anexe situate în comuna Vama Buzăului, nr. 670,
judeţul Braşov, după cum urmează: teren situat
în comuna Vama Buzăului în suprafaţă de
13.692 mp, din terenul în suprafaţă totală de
20.451 mp înscris în CF nr. 100236 (nr. CF vechi
2848) Buzăul Ardelean, identificat la A+1 sub nr.
top 3441/1- gradină şi curte; casă de lemn în

suprafaţă de 98 mp situată în comuna Vama
Buzăului, nr. 670, construcţie neintabulată,
respectiv anexa din lemn în suprafaţă de 63 mp
şi anexa din cărămidă în suprafaţă de 31 mp; cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1051
NCPC. Persoanele interesate pot face opoziţie la
Judecătoria Braşov, în termen de 6 luni de la
data afişării şi publicării prezentei somaţii.
Somaţia face parte integrantă din încheierea
pronunţată la data de 24.09.2015 în dosarul civil
nr. 4949/197/2015 al Judecătoriei Braşov, cu
termen de judecată la data de 24.03.2016,
Camera de consiliu, C19, ora 09.00.
Judecătoria Vălenii De Munte, Judeţul Prahova,
dosar nr. 1980/331/2015, 21.09.2015 În temeiul
încheierii din data de 21.09.2015, potrivit art. 1051
C.proc.civ, ca urmare a cererii înregistrate pe rolul
instanţei sub nr. 2007/331/2015, prin care se invocă
de către reclamanţii Neamţu Gheorghe şi Neamţu
Ana, domiciliaţi în comuna Starchiojd, nr. 498,
judeţul Prahova, dobândirea dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii, asupra imobilului
teren în suprafaţă de 763 mp, situat în comuna
Starchiojd, nr. 498, judeţul Prahova, pct. Acasa,
între vecinii: Neamţu Constantin, Neamţu Ion,
cărare acces, drum comunal, se emite prezenta
SOMAŢIE. Pentru toţi cei interesaţi să facă
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea celei din
urma publicaţii. În lipsa opoziţiei formulată în
termen procedural, se va trece la judecarea cererii.
Menţionăm că imobilele sunt deţinute de către
reclamanţii Neamţu Gheorghe şi Neamţu Ana,
domiciliaţi în comuna Starchiojd, nr. 498, judeţul
Prahova.

ADUNĂRI GENERALE
SC Agromec Uda S.A convoacă adunarea generală
extraordinară în data de 26 octombrie 2015 ora
9,30 la sediul societăţii din comuna Uda Clocociov
cu următoarea ordine de zi: numire lichidator
pentru lichidarea societăţii.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Nr. 320073 din 09.10.2015. Dosar de executare nr. 11884/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Octombrie 2015. 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
28 Octombrie 2015, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Decembrie
Blue SRL cu sediul în localitatea Grivița, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală
26258764: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*: 1. Tractor John Deere 6630
MW1-DD44, an fabr. 2009, 157.425 lei, 24%; 2. Plug reversibil Lemken Europal 7,
3+1 trupițe, an fabr. 2009, 27.900 lei, 24%; 3. Tambur de irigație Casella Plls
150/550 *2 bucăți, an fabr. 2012, 119.475 lei/buc., 24%; 4. Aparat de erbicidat
tractat Lemken Albatros 6000/40, an fabr. 2010, 132.000 lei, 24%. *Cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%/, impozabil în
conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 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 cel târziu în data de 26 Octombrie 2015, ora 16.30: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun.
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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
0243.237140, interior 186, 286. Data aﬁșării: 09.10.2015.
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LICITAȚII
Penitenciarul Mărgineni cu sediul în comuna I.L.
Caragiale, str. Moreni, nr. 1, județul Dâmboviţa, tel.
0245660210, fax 0245660211, organizează licitaţie
publică cu strigare în vederea închirierii unui spaţiu
în incinta penitenciarului, în data de 21.10.2015 ora
10.30, în scopul înfiinţării unui punct comercial.
Documentaţiile pentru prezentarea ofertelor se
ridică în urma unei solicitări scrise, de la sediul
Penitenciarului Mărgineni. Relaţii suplimentare la
sediul Penitenciarului Mărgineni, la tel. 0245660210
int. 142.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
în dosarul nr. 4508/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea MOLBORD
S.R.L., J05/1870/2013, CUI: 32494115 scoate la
vânzare prin licitație publică un stoc de marfă
compus din haine second hand, umerașe, suporturi
de prezentare și casa de marcat preț de pornire de
3.384,00 lei plus TVA. Licitația va avea loc în data
de 14.10.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în data de 21.10.2015,
28.10.2015, 04.11.2015 respectiv 11.11.2015 la
aceeași oră şi adresă. Cererea de participare la licitație se depune la sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel puțin 1 zi înainte
de data licitației publice. Informații suplimentare se
pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
în dosarul nr. 8117/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Camelectro Instal
S.R.L., J05/199/2003, CUI: 15250013 scoate la

vânzare prin licitație publică „Casă și teren
aferent”, proprietate situată în loc. Paleu, cart.
Forvila, nr.27, jud. bihor, preț de pornire de
177.560,00 lei + TVA. Licitația va avea loc în data
de 15.10.2015 ora 11:00 la sediul lichidatorului din
Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în data de 22.10.2015,
29.10.2015, 05.11.2015 respectiv 12.11.2015 la
aceeași oră şi adresă. Participanți vor trebui să
achiziționeze un caiet de sarcini în valoare de 500 lei
ce va cuprinde și regulamentul de vânzare. Cererea
de participare la licitație se depune la sediul lichidatorului judiciar fie personal fie prin fax / e-mail cu
cel puțin 3 zile înainte de data licitației publice.
Cererii de participare la licitație i se va anexa
dovada achitării caietului de sarcini și dovada achitării unei garanții de 10% din prețul de pornire al
bunului. Informații suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel:0359/463661 Fax: 0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
în dosarul nr. 4294/111/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Bigamest S.R.L.,
J05/2554/2006, CUI: 19298472 scoate la vânzare
prin licitație publică „50 aparate jocuri electronice
de noroc”, preț de pornire de 27.720,00 lei + TVA.
Licitația va avea loc în data de 15.10.2015 ora 12:00
la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu
nr.2 ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în
data de 22.10.2015, 29.10.2015, 05.11.2015 respectiv
12.11.2015 la aceeași oră şi adresă. Participanți vor
trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare
de 300 lei ce va cuprinde și regulamentul de
vânzare. Cererea de participare la licitație se depune
la sediul lichidatorului judiciar fie personal fie prin
fax / e-mail cu cel puțin 1 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație i se va

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Mihăilești. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna Octombrie ziua 20. În temeiul art.
162, din OG nr. 92/2003, prind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna 10,
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, județul Giurgiu,
se vinde prin licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei Serbenco
Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în localitatea Milcovățu, județul Giurgiu:
Licitația a-III-a: 1. Teren extravilan, în suprafață de 15000 mp, situat pe raza
localității Milcovățu, județul Giurgiu, tarlaua nr. 25, parcela nr. 15, având vecini, la
Nord - drum, la Sud - drum, la Est - Staicu Gheorghe, la Vest - Cerveneanu Petra,
deținut în proprietate de către Serbenco Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în
localitatea Milcovățu, județul Giurgiu, în baza Certiﬁcatului de moștenitor nr.
97/31.07.2003, autentiﬁcat sub nr. 1165/03.06.2013, de către Biroul Notari Publici
Asociați Molcut Iulia și Ștefan Loredana-Anca, cu sediul în București, str. Teodor
Sperantia, nr. 14, sector 3, evaluat la prețul de 15.000 lei, fără TVA, conform
Raportului de evaluare întocmit de către SC Total Eval SRL, cu sediul în Municipiul
Giurgiu, B-dul. CFR, bl. 20, parter, Reg. Com. J52/611/2005, CUI: 18255287. Prețul
de pornire al licitației este de 7500 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 0%, în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI, din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menționate, sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini. Invităm pe cei care
pretind vreun drept, asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare;
- în cazul vânzării la licitație: - dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
din prețul de pornire al licitației; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română: - copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului ; - pentru
persoanele juridice străine: - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române: - copie de pe actul de identitate; - dovada emisă
de creditoriii ﬁscali (certiﬁcat de atestare ﬁscală bugetul general consolidat și
certiﬁcat de atestare ﬁscală bugetul local) 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 din OG nr. 92/2003, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din OG 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 numărul de telefon 0246.278023. Raportul de evaluare al bunurilor
respective, poate ﬁ studiat la sediul SFO Mihăilești.

anexa dovada achitării caietului de sarcini și dovada
achitării unei garanții de 10% din prețul de pornire
al bunului. Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
Anunt privind organizarea licitaţiei intermediare
pentru vânzarea masei lemnoase pe picior producţia
2015. Organizator: Primăria comunei Stremţ, cu
sediul în localitatea Stremţ, com Stremţ, judeţul
Alba nr. 99, tel. 0258-848.101, fax 0258-848.302.
data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.10.2015 ora
10:00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei
Comunei Stremţ, Str. Principală, nr. 99, comuna
Stremţ, judeţul Alba. Tipul licitaţiei: Licitaţie
publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi
sigilat. Data şi ora organizării preselecţiei:
15.10.2015. Data şi ora limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscriere
la licitaţie: 15.10.2015 ora 14:00. Volum brut total la
masă lemnoasa pe picior oferit la licitaţie. Total 475
mc. Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din
fondul forestier proprietate private a comunei
Stremţ situate pe raza teritorială a Ocolului Silvic
Aiud. Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se pot solicita la sediul Primăriei
Stremţ sau la telefon 0258-848.101.
S.C. Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
activul nr. 1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi,
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu
aria construita de 187,28 mp. si aria utila de 173,23
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mp., inscris in Cartea Funciară sub nr.55170 a Mun.
Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara nr.23405
cu nr. cadastral 1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei este de 470.242,50 lei ( fara TVA)( 50% din
valoarea de evaluare) .Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până la data de 15.10.2015,
ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 16 octombrie
15.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de adjudecare in
termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de 10% din pretul
de incepere a licitatiei. Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.
Iaşi, până la data de 15.10.2015 ora 15.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 0232/240890.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Dosar executare.
Nr. 121.346/05.10.2015. Licitația a I-a. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Anul 2015 luna octombrie ziua 30. 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 30, luna
octombrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească
nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Grigore Alina Madalina, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Cojasca, sat
Iazu, jud. Dâmbovița, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identiﬁcare ﬁscală. - teren
arabil intravilan, situat în comuna Cojasca, 1/2 din suprafața de 854 mp,
T15/IP/30/19, Carte funciară nr. 228; - teren arabil extravilan, situat în comuna
Cojasca, 1/2 din suprafața de 5698 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza Contractului
de vânzare – cumpărare nr. 14525/08.08.2013, Carte funciară nr. 229; - teren arabil
intravilan, situat în comuna Cojasca, 1/2 din suprafața de 837 mp, T15/IP/30/19,
Carte funciară nr. 230; - teren arabil extravilan, situat în comuna Cojasca, 1/2 din
suprafața de 5707 mp, T15/IP/30/19, deținut în baza Contractului de vânzare –
cumpărare 14524/08.08.2013, Carte funciară nr. 231; - teren curți construcții 1/3
din suprafața de 1020 mp, deținut în baza Contractului de vânzare- cumpărare nr.
3079/22.12.2009, situat în localitatea Cojasca, înscris în Cartea funciară nr. 668.
Prețul de evaluare este de 17.872 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicabila pentru vânzarea bunurilor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este
neimpozabil/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau g) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini:
A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița - Ipotecă legală în sumă de 803.942
lei reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 79550/16.09.2013.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Termenul limită
pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea
licitației (29.10.2015). 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 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 completarile 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
0245.616779, persoană de contact: Draghici Daniela. Data aﬁșării: 12.10.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice.
Nr. 320074 din 09.10.2015. Dosar de executare nr. 6381/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Octombrie 2015. 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
28 Octombrie 2015, ora 13.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei A.J.C.O.C.T.C.
“Bărăganu” - Ialomița cu sediul în localitatea Slobozia, str. Lacului, nr. 20, jud.
Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 18841936: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit*: 1. Autoutilitară Ford Transit / FND6 suprastructura deschisă, an fabr. 2010,
c.c. 2402 cm3, 103 kw, motorină, masa max. aut. 3500 kg, 40.600 lei, 24%; 2.
Autoturism Dacia Logan SD/KSDAF Laureate break, an fabr. 2008, c.c. 1598 cm3,
64 kw, benzină/ GPL, 12.200 lei, 24%. *Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile este 24%/, impozabil în conformitate art. 128, alin. (3),
lit. b) din 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 cel
târziu în data de 26 Octombrie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI
beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va
face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu
sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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 0243.237140, interior 186, 286. Data aﬁșării: 09.10.2015.

LUNI / 12 OCTOMBRIE 2015
Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă Organizarea licitaţiei publice deschise pentru delegarea
de gestiune prin concesiune a serviciului public de
amenajare, întreținere și exploatare a locurilor de
parcare cu plată situate pe raza Municipiului
Piatra Neamț, (cu concesionarea infrastructurii
aferente), precum și a celui de blocare, ridicare,
transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor
care sunt staționate sau parcate neregulamentar. 1.
Denumirea și sediul autorității administrației
publice: Primaria Piatra Neamț, cod fiscal 2612790,
str. Ștefan cel Mare nr.6-8 Piatra Neamț, telefon
0233/218991; fax 0233/215374; 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune a
serviciului public de amenajare, întreținere și
exploatare a locurilor de parcare cu plată situate
pe raza Municipiului Piatra Neamț, (cu concesionarea infrastructurii aferente), precum și a celui de
blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a
autovehiculelor care sunt staționate sau parcate
neregulamentar: licitație publică deschisă; 3. a)
Obținerea unui exemplar din documentația
pentru eliberarea ofertei se poate face la sediul
Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8,
registratură – Serviciul Patrimoniu, Autorizări și
Transport; b) Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar - costul unui exemplar
din documentație este de 1000 lei. Plata se poate
face direct la casieria Primăriei Piatra Neamț din
str. Ștefan cel Mare nr. 6-8 sau în contul Primăriei
Piatra Neamț RO82TREZ4915006XXX 000150
deschis la Trezoreria municipiului Piatra Neamt;
4.a)Termenul de depunere a ofertelor : 11 noiembrie 2015, ora: 16,30; b)Adresa la care trebuie
transmise: Primăria Piatra Neamț, str. Ștefan cel
Mare nr. 6-8; registratură – Serviciul Patrimoniu,
Autorizări și Transport; 5. Perioada de valabilitate
a ofertelor: 120 de zile; 6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 12 noiembrie 2015, ora: 16,30 la
sediul Primăriei Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr. 6-8.
C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale
S.A. Giurgiu organizează, în data de 26.10.2015,
ora 11:00, la sediul companiei din Giurgiu, şos.
Portului nr.1, licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru închirierea suprafeţei de 1.359 mp teritoriu
portuar, din Portul Corabia, judeţul Olt. Închirierea
teritoriului portuar se va face pentru desfăşurarea
de activităţi portuare, prin licitaţie publică deschisă
cu strigare în conformitate cu prevederile: -H.G.

Ministerul Finanţelor Publice. Agentia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar de
executare nr. 1284717. Nr. 3986/06.10.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna octombrie ziua 06.
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 data de 23.10. 2015, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va
ține etapa I a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile sechestrate, proprietate a debitorului C.N.
Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A., Agenția Călărași, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, jud.
Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 1284717, în dosar de executare nr. 1284717, prețul de pornire al licitației pentru aceasta
(exclusiv TVA) este: Ambarcațiune Rebel 400, nr. inventar 0422, preț din raportul de evaluare = 8550 lei, fără TVA; Motor Yamaha
40 CP, preț din raportul de evaluare = 8337 lei; Europubelă 1100 l - nr. inventar 8287, 8288, preț din raportul de evaluare 2 buc. x
981 lei = 1962 lei, fără TVA; Eurocontainer metalic din tablă, nr. inventar 8363,8365, preț din raportul de evaluare = 2 buc. x 1258
lei = 2516 lei, fără TVA; Autoturism Renault Megan Classic, nr. înmatriculare GR-04-APF, preț din raportul de evaluare =6672 lei,
fără TVA; Centrală telefonică Panasonic T, nr. inventar 4022, preț din raportul de evaluare = 908 lei, fără TVA; Copiator Bizhub, nr.
inventar 4017, preț din raportul de evaluare =1152 lei, fără TVA; Centrală termică pe gaze, nr. inventar 2012, preț din raportul de
evaluare = 1170 lei, fără TVA; Instalație climatizare, nr. inventar 3035, 3036, preț din raportul de evaluare = 2 buc. x 547 lei =
1094 lei, fără TVA; Sistem Athlon 3200/512 MB, nr inventar 4058, preț din raportul de evaluare =632 lei, fără TVA; Baracă
metalică, nr. inventar 1001, preț din raportul de evaluare = 3208 lei, fără TVA; Container birou dublu 6000 X 48, nr. inventar 1101,
situat în portul Chiciu, preț din raportul de evaluare = 17324 lei, fără TVA; Ponton acostare, nr. inventar 3032, situat în Oltenița,
preț din raportul de evaluare =131259 lei, fără TVA. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Asupra
bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație:
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii
taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - 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, pentru persoane ﬁzice
străine – copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație,
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 0242.314350, interior
142. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 07.10.2015.

nr.520/1998 privind înfiinţarea C.N. A.P.D.F. S.A.
Giurgiu, modificată şi completată cu H.G nr. 596 /
13.05.2009; -O.G.nr. 22/1999 republicată, privind
administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public al statului, precum şi
desfăşurarea activităţilor de transport naval în
porturi şi pe căile navigabile interioare; -Ordinul
M.T.I nr.1286/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea infrastructurii de transport
naval care aparţine domeniului public al statului şi
este concesionată administraţiilor portuare şi/sau
de căi navigabile interioare. Documentaţia de licitaţie, în valoare de 100 lei, la care se adaugă T.VA,
poate fi achiziţionată de la sediul C.N. A.P.D.F.
S.A.Giurgiu, şos.Portului, nr.1, începând cu data de
12.10.2015, iar ofertele pot fi depuse la sediul C.N.
A.P.D.F. S.A. Giurgiu din Municipiul Giurgiu, şos.
Portului nr.1, până la data de 22.10.2015, ora 1530.
Precizăm că nu se percepe taxă de participare la
licitaţie. In situaţia în care la data de 26.10.2015
procedura nu va fi finalizată, licitaţia publică
deschisă cu strigare se va relua în fiecare zi de luni,
ora 1100, până la atribuirea contractului de închiriere a suprafeţei de 1.359 mp teritoriu portuar, din
Portul Corabia. Ofertele pot fi depuse cu două zile
înaintea şedinţei de licitaţie publică cu strigare.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon
nr. 0246/213003, fax 021/3110521, e-mail patrimoniu @apdf.ro.
Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise cu
strigare conform oug 101/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea vânzării unor
imobile, după cum urmează: I.Licitaţii deschise cu
strigare la data de 28.10.2015, Ora 10:00, la sediul
SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2,
Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor imobile:
1.Spațiu Comercial (S-P+M) cu Au 659,31 mp,
teren cotă indiviză 215,31 mp, B-dul Ion Mihalache nr.125, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 728.200 Euro; 2. Apartament
nr.4 (2 camere), cu Au 61,38 mp, teren cotă indiviză 18,28 mp, B-dul Ion Mihalache nr.125, sc.A,
et.1, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ
pornire licitaţie: 78.800 Euro; 3. Apartament nr.5
(1 cameră), cu Au 35,55 mp, teren cotă indiviză
10,44 mp, B-dul Ion Mihalache nr.125, sc.A, et.1,
sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire
licitaţie: 51.200 Euro; 4.Apartament nr.14 (2
camere), cu Au 61,81 mp, teren cotă indiviză 18,14
mp, B-dul Ion Mihalache nr.125, sc.A, et.3, sector
1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie:
84.500 Euro; 5.Apartament nr.15 (1 cameră), cu
Au 35,55 mp, teren cotă indiviză 10,44 mp, B-dul
Ion Mihalache nr.125, sc.A, et.3, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 50.200
Euro; 6.Apartament nr.26 (3 camere), cu Au 76,04
mp, teren cotă indiviză 22,32 mp, B-dul Ion Mihalache nr.125, sc.A, et.6, sector 1, Bucureşti (prima
licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 99.600 Euro. Informaţii privind dosarele de prezentare, garanţiile şi
taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de la
Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19;
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 26.10.2015 ora 10. II.Licitaţii deschise cu
strigare la data de 29.10.2015, Ora 10:00, la sediul
SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2,
Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor imobile:
1.Imobil construcție (S+P+2E+M) cu Au 292,70
mp și teren în suprafață de 184,00 mp, str.Vasile
Alecsandri nr.5, sector 1, București (prima licitație). Preţ pornire licitaţie: 349.500 Euro; 2.
Apartament nr.3 (4 camere), cu Au 147,46 mp,
uscătorie+debara, et.3, boxă subsol, garaj parter,
teren cotă indiviză 20,70 mp, str. Emanoil Porumbaru nr.7, et. 3, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 307.000 Euro; 3.Imobil
construcție (D+P+1E+pod) cu Au 254,84, anexă
21,96 mp, foișor 15,88 mp și teren 482,00 mp, str.
Mircea Zorileanu nr.51, sector 1, București (prima
licitație). Preţ pornire licitaţie: 675.000 Euro (la
care se adaugă TVA); 4.Apartament nr.9 (6
camere), cu Au 200,23 mp, 2 boxe (11.83 mp și 6,25
mp), teren cotă indiviză 81,80 mp, Str.Mihai
Eminescu nr. 44-48, etaj 4, sector 1, Bucureşti
(prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 277.700
Euro. 5.Apartament nr.15 (4 camere), cu Au 94,12
mp, 2 camere de serviciu (13,61 mp și 18,50 mp)
teren cotă indiviză 26,78 mp, B-dul Unirii nr. 68,
bl. K2, scara 2, etaj 8, sector 3, Bucureşti ( a patra
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 119.500 Euro.
Informaţii privind dosarele de prezentare, garanţiile şi taxele de participare ale licitaţiilor se obţin
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de la Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19;
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 27.10.2015 ora 10. III. Licitaţie deschisă
cu strigare la data de 30.10.2015, Ora 10:00, la
Hotel Triumf - Şoseaua Kiseleff nr.12, sector 1,
Bucureşti, pentru vânzarea următorul imobil:
Imobil construcție și teren (Anexa Vila 90), cu Aria
desf. 82,00 mp, teren 761,00 mp, str. Mânăstirea
Vlad Țepeș nr.113A, sat Siliștea Snagovului, com.
Gruiu, jud. Ilfov (prima licitație). Preţ pornire
licitaţie: 47.400 Euro (la care se adaugă TVA).
Informaţii privind dosarul de prezentare, garanţia
şi taxa de participare ale licitaţiei se obţin de la
Veronica Cristea, telefon: 021/230.12.42;
021/230.85.91. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 28.10.2015, Ora 10:00
Invitaţie de participare. Municipiul Piatra Neamț
vă invită să participați la Achiziția Directă pentru
atribuirea contractelor având ca obiect: Achiziția
de dotări, mobilier și echipamente IT, inclusiv soft
specializat pentru proiectare/grafică și realizare
pagina web site (portal) pentru proiectul „Centrul
De Informare Și Promovare Turistică În Municipiul Piatra Neamţ”, cod SMIS 37815. Tipul
contractului: Contracte de furnizare pentru loturile 1-7 (dotări interioare, exterioare), contract de
prestări servicii pentru lotul 8 (realizare pagină
web și furnizare soft specializat pentru proiectare/
grafică). Autoritatea contractantă va încheia unul
sau mai multe contracte de furnizare, în funcție de
prețul cel mai scăzut ofertat pe fiecare lot. Locul
livrării produselor și a prestării serviciilor: Municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal, Piața Petrodava. Tipul procedurii: Achiziție Directă pe loturi.
Ofertanții pot depune oferta pentru un lot, pentru
câteva sau pentru toate loturile. Numărul maxim
de loturi la care poate depune oferta un operator
economic este 8. Valoarea estimată a achizitiei:
43.717 lei, fără TVA, din care: I. dotări interioare:
1. Lot 1 – furnizare mobilier: Valoare estimată =
4.300 lei fără TVA. 2. Lot 2 – furnizare aparatură
audio-video: Valoare estimată = 9.660,7 lei fără
TVA. 3. Lot 3 – birotică, produse de uz gospodăresc: Valoare estimată = 670,00 lei fără TVA. 4. Lot
4 – furnizare aparatură electrică: Valoare estimată
= 3.300,00 lei fără TVA. 5. Lot 5 – dispozitive de
securitate: Valoare estimată = 765,30 lei fără TVA.
6. Lot 6 – furnizare dotări PSI: Valoare estimată =
2.125,00 lei fără TVA. II. dotări exterioare: 7. Lot 7
– dotări exterioare - Valoare estimată = 16.146,00
lei fără TVA. III. soft specializat pentru proiectare/
grafică Și realizare pagina web site (portal):
Valoare estimată 6.750 lei, fără TVA. 8. Lot 8 - 8. 1.
soft specializat pentru proiectare/grafică: 1.500 lei,
fără TVA 8. 2. realizare pagină web site (portal):
5.250 lei, fără TVA. Durata contractului: de la data
semnării contractului de către ambele părți, până
la data de 20.11.2015. Nu se admit oferte alternative. Principalele modalități de finanțare și plată:
Conform contractului de finanțare nr.
4610/03.09.2014: Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional
Regional 2007-2013 – 90,37%; Bugetul de stat –
7,63%; Bugetul Local, cap.87.02, titlu 56 - Proiecte
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile –
2%. Garanția de participare: Nu se solicită
garanție de participare. Garanția de bună executie
(G.B.E.): în cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA (5% pt IMM). Autoritatea contractantă solicită garanție de bună execuție numai
pentru loturile 7– Dotari exterioare și 8 – Soft
specializat și realizare pagină web. Modalitatea de
constituire: art. 90 din HG 925/2006 actualizată,
descrierea în detaliu se află în Fișa de date, p.
III1.1.b). Data și ora limită de depunere a ofertelor: 16.10.2015, orele 09.00. Data și ora deschiderii ofertelor: 16.10.2015, orele 11.00. Adresa la
care se transmit ofertele: Municipiul Piatra Neamț,
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 6-8, cod postal 610101,
Registratură. Adresa ( locul ) de deschidere a ofertelor: Str. Ștefan cel Mare, Nr.6-8, Sala de Consiliu.
Limba de redactare a ofertei: limba română.
Criterii de calificare/selecție a operatorilor economici, modul de îndeplinire al acestora, în conformitate cu fișa de date a achiziției și formularele
corespunzătoare. Pentru detalii privind cerințele
de mai sus, ofertanții sunt invitați să parcurgă fișa
de date a achiziției care se regăsește în documentația de atribuire postată pe site-ul https://www.
primariapn.ro/achizitii-publice. Notă: Dacă un
ofertant depune ofertă pentru mai multe loturi,
documentele de calificare se depun într-un singur
exemplar, nu pentru fiecare lot în parte. Criteriul
de atribuire: Prețul cel mai scăzut ofertat pentru

fiecare lot. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60
de zile de la data limită de depunere a ofertei,
respectiv până la data de 15.12.2015. Prețul ofertei
va fi exprimat în lei, fără TVA și echivalent în euro.
Data pentru care se determină echivalența lei/euro:
Cursul BNR din data de 13.10.2015. Propunerea
tehnică: Ofertantul va elabora propunerea
tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerințele specifice caietului de sarcini. Se va
completa Formularul Anexa B. Propunerea financiară: Oferta financiară nu poate depăși valoarea
estimată pentru fiecare lot și va cuprinde: Prețul
unitar și total pentru fiecare produs/serviciu
ofertat și prețul total pentru fiecare lot. Pentru
lotul 8 prețul trebuie încadrat în valoarea estimată
a fiecărei componente: 1.500 lei, fără TVA pentru
programe informatice și 5.250 lei, fără TVA pentru
realizare pagină web. Propunerea financiară
trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot
fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului
de achiziţie publică. Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze
toate informațiile solicitate cu privire la preț,
precum și la alte condiții financiare și comerciale.
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: membrii comisiei de evaluare, experți cooptați, persoanele împuternicite ale ofertanților. În
baza prezentei invitații, vă punem la dispoziție
documentația de atribuire (caietul de sarcini, fișa
de date a achiziției, modelele de formulare și
draftul de contract), cuprinzând informațiile necesare în elaborarea ofertei. În acest sens, vă rugăm
să ne comunicați adresa dvs. de e-mail. Pentru
informații suplimentare ne puteți contacta la tel.
0233.218.991, int. 224 - Viorica Nedelcu, e-mail:
viorica.nedelcu@primariapn.ro.

PIERDERI
Subsemnata, Droblics Catalina, agent de asigurare, declar pierdute şi nule următoarele formulare cu regim special aparţinând FATA
ASIGURĂRI, CUI:10347059: poliţe AA 224418,
CA 102353-102360, 102882, 102885, CC 81679,

81681-81683, 81687, 81692-81694, 81967, 81977,
81981-81996, 81999, 83330-83331, 83338, 89925,
89928, 89930, 89940, 93291, 93299, 93302-93311,
93316, 93338, PF 415839-415842, 415866-415881,
421703, 421730, 421732-421739, 421765-421785,
423753, 423765, 423772-423774, 423777, 423920423922, 423952, 425760, 425763, 425766, 425769,
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425785-425789, 425804, 425806-425827, 425832425840, 425842, 425845-425846, PJ 501221,
501280-501283, 504850, 504853-504858, 504860504861, 504864-504865, RC 380640, 381648, UA
300467 şi chitanţiere FATA 6614351-6614600,
6625351-6625375, 6625401-6625425, 66254516625475, 6630026-6630050.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice – Argeș. Nr. 50/09.10.2015. Invitație de participare. Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de
28.10.2015, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvență în
dosarele de insolvență privind pe debitorii: S.C. New Age World Service S.R.L. –
dosar nr. 18/1259/2015; S.C. Alpitex S.R.L. – dosar nr. 312/1259/2015; S.C. Alex &
Domnica Geo S.R.L. – dosar nr. 619/1259/2014; S.C. Forest Cost Invest S.R.L. –
dosar nr. 322/1259/2015; S.C. Siav Stars S.R.L. – dosar nr. 323/1259/2015; S.C.
Amdil Max Ideal Trans S.R.L. – dosar nr. 310/1259/2015; S.C. Farma Plant Concept
S.R.L. – dosar nr. 324/1259/2015; S.C. Auto Brother Technology S.R.L. – dosar nr.
320/1259/2015; S.C. Balkan Expert Spedition S.R.L. – dosar nr. 335/1259/2015;
S.C. Big Construct Muntenia DNX S.R.L. – dosar nr. 313/1259/2015; S.C. Alimex RF
S.R.L. – dosar nr. 316/1259/2015; S.C. Serval Intercom S.R.L. - dosar nr.
99/1259/2015; S.C. Aromet Stand Prod S.R.L. - dosar nr. 344/1259/2015; S.C.
Vrcion Automobile S.R.L.-D - dosar nr. 338/1259/2015; S.C. Muntenia Hypermarket
S.R.L. - dosar nr. 351/1259/2015; S.C. Deporom Tehnica Service WHB S.R.L. dosar nr. 336/1259/2015; S.C. Real Estate Simonetti S.R.L. - dosar nr.
353/1259/2015; S.C. Pan Tobaccos Trading S.R.L. - dosar nr. 219/1259/2015; S.C.
Axa Construct Mil S.A.- dosar nr. 339/1259/2014, aﬂate pe rolul Tribunalului
Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de
agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.10.2015, orele
12.00, la sediul: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș din municipiul
Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel. 0248.211511, int. 3348,
int. 3345.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 104405/07.10.2015.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează licitație deschisă în vederea
vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. 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 27, luna
octombrie, orele 12.00, anul 2015, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă
următoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Pais Impex SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Băicoi, str. Oltului, nr.
126D, Jud. Prahova, C.U.I. 9969279: - Teren, fără construcții pe el, în suprafață de 59,80 mp – (din măsuratori și din acte), situat
în loc. Ploiești, str. Bănești, nr. 43, notat în schița de plan cu simbolurile 8, 9, 10, 18 și 8, nr. cadastral provizoriu 11841. Preț
evaluare = 21.460 lei (exclusiv T.V.A.); - Teren, fără construcții pe el, în suprafață de 95,86 mp – (din măsuratori și din acte),
situat în loc. Ploiești, str. Bănești, nr. 43, notat în schița de plan cu simbolurile 7, 8, 18, 6 și 7, nr. cadastral provizoriu 11842. Preț
evaluare = 34.440 lei (exclusiv T.V.A.). 2. 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 28, luna octombrie, anul
2015, ora 12.00, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului Pais Impex S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în județ Prahova, loc. Băicoi, str. Oltului, nr. 126D, cod de identiﬁcare
ﬁscală 9969279: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare, exclusiv TVA, Cota TVA *): 1. Autoutilitară marca Fiat, tip 223/WXN1A Doblo, nr.
identiﬁcare ZFA2230000588579, an fabricație 2008, capacitatea cilindrică 1248 cmc, combustibil motorină, culoare alb, serie
carte G 315088, nr. înmatriculare PH-13-RVY, 9.140 lei, 24%; 2. Autoutilitară marca Peugeout, tip GCHWC/Partner, nr.
identiﬁcare VF3GC9HWC96264647, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 1560 cmc, combustibil motorină, culoare alb, serie
carte F 661765, nr. înmatriculare PH–14-VHP, 9.180 lei, 24%; 3. Autoutilitară marca Citroen, tip Berlingo 2.0 HDI, Furgon, cab.
int. 2+1 uși, nr. identiﬁcare VF7MCRHYB65801428, an fabricație 2002, capacitatea cilindrică 1997 cmc, combustibil motorină,
culoare alb, serie carte E 107774, nr. înmatriculare PH-10-BNA, 8.110 lei, 24%. Total: 26.430 lei. Cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile se aplică în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b), coroborate cu
prevederile art. 140, alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: Creditor: D.G.R.F.P Ploiești – A.J.F.P. Prahova. Sarcini: Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr.
101170/25.06.2015, Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 101175/25.06.2015. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr. RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești; 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 competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă,
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 contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteti adresa la sediul A.J.F.P. Prahova –
Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera 11 sau la telefon: 0244.407710, int. 168. Data aﬁșării: 12.10.2015.

