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Companie britanică de tiling 
angajează gresieri şi faianţari 
profesionişti cu contract pentru 
lucrările proprii din Marea 
B r i t a n i e .  I n f o  l a  t e l . 
0 7 4 4 . 3 5 4 . 0 4 8 ,  e m a i l : 
aditoma0975@gmail.com

l Asociația Grupul de Acţiune 
Locală Napoca Porolissum, cu 
următoarele date de identificare: 
comuna Gilău, strada Principală, 
nr. 55A, județ Cluj, CUI: 28885000, 
reprezentată prin preşedinte 
Păşcoiu Adina Mihaela, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului temporar vacant: asistent 
manager, conform art. 7, alin.(4), 
din Hotărârea Guvernului 
nr.1027/2014. Nivelul studiilor: 
studii superioare; vechime în speci-
alitate: minim 1 an. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
31.01.2017, ora 11.00, la sediul 
Asociaţiei Gal Napoca Porolissum, 
comuna Gilău, str. Principală, 
nr.55A. Data-limită de depunere 
acte pentru dosarul de concurs: 
20.01.2017, ora 16.00. Datele de 
contact ale secretarului comisiei de 
concurs: Crainic Ana Maria, 
0740.526.715.

l Primăria Oraş Bechet, cu sediul 
în localitatea Bechet, str. A.I.Cuza, 
nr.100, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: şofer, 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 09.02.2017, 
ora 10.00; -proba interviu în data 
de 13.02.2017, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: şcoală profesi-
onală, finalizată cu diplomă de 
absolvire; -vechime: 1 an; -permis 
de conducere categoria: B, C, D, E. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Oraşului Bechet, județul Dolj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei  Oraşului Bechet, 
persoană de contact: Rădoi Gigi 
Alin, telefon: 0251.336.826, fax: 
0251.337.197.   

l Unitatea Militară 02175, cu 
sediul în localitatea Constanţa, 
Bdul. Mamaia nr.96, judeţul 
Constanţa organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei 
funcţii de execuţie vacante, de 
personal civil contractual, pe 
durată nedeterminată, astfel: - 
Paznic în formaţia pază la Admi-
nistrativ, studii generale = 1 post. 
Termen de depunere al dosarelor 
de concurs la sediul Unităţii mili-

tare 02175 Constanţa: 30.01.2017, 
orele 15.30. Concursul se va desfă-
şura astfel: - Proba practică în data 
de 08.02.2017, începând cu ora 
09.00; - Proba interviu în data de 
09.02.2017, începând cu ora 10.00. 
Loc de desfăşurare: sediul unităţii. 
Relaţii suplimentare: la sediul 
Unităţii militare 02175 Constanţa. 
Persoane de contact: Col. Băico-
ianu Mircea, tel: 0241.660.390, int. 
107.

l Serviciul Public de Administrare 
si Exploatare a Pietei Centrale 
Agroalimentare a Municipilui 
Campina anunta organizarea unui 
concurs la sediul sau din strada 
Republici i ,  Nr.16A, pentru 
ocuparea urmatorului post 
contractual temporar vacant: ingri-
jitor in cadrul compartimentului 
administrativ (perioada determi-
nata – 3 luni; post destinat pentru 
bărbați). Conditii necesare: Minim 
studii generale; Clinic sanatos si 
rezistenta in conditii de stres; 
P r o g r a m u l  c o n c u r s u l u i : 
31.01.2017, ora 10:00 / proba prac-
tica 31.01.2017, ora 12:00 / 
interviu. Dosarele se depun la 
sediul institutiei din Str. Republicii, 
nr. 16A, compartimentul resurse 
umane, pana in data de 23.01.2017. 
Persoana de contact: Filip Ecate-
rina / tel. 0344-108513.

l Agenţia Naţională a Funcţiona-
rilor Publici organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacante de director executiv al 
Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Buzău, judeţul 
Buzău. Concursul se organizează 
la sediul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, în data de 
13 februarie 2017, ora 9.00 proba 
suplimentară eliminatorie de 
testare a cunoştinţelor de operare 
PC -nivel mediu şi ora 10.00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
20 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial, partea a-III-a, la 
sediul Agenției Naționale a Funcți-
onarilor Publici. Dosarul de 

înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Condiţiile de participare la concurs 
şi bibliografia se afişează la sediul 
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici www.anfp.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de 
telefon: 0374.112.726.

l Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bacău, cu sediul în str.
Oituz, nr.23, organizează în data de  
13 februarie 2017, ora 10.00, proba 
scrisă, concurs de ocupare a urmă-
toarelor funcţii publice de execuţie 
vacante din cadrul Serviciului 
Avize, Acorduri, Autorizaţii: 
-Consilier, grad profesional debu-
tant (două posturi); -Consilier, 
grad profesional superior (un 
post). Înscrierile se fac la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Bacău în termen de 20 zile de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a. Condiţiile de desfăşurare a 
concursului, condiţiile de partici-
pare la concurs, bibliografia şi 
conţinutul dosarului de înscriere 
sunt afişate la sediul instituţiei şi 
pe pagina de internet: http://www.
apmbc.anpm.ro. Dosarele  de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină actele şi documentele 
prevăzute de art.49 din HG 
611/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Bacău, Compartimentul Resurse 
Umane şi la numărul de telefon: 
0234.512.750.

l Şcoala Profesională „Gheorghe 
Burac” Vlăsineşti, cu sediul în 
localitatea Vlăsineşti, str.Eroilor, 
nr.67, judeţul Botoşani, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
-secretar, grad profesional III, 
studii superioare, pe perioadă 
n e d e t e r m i n a t ă  ( u n  p o s t ) . 

Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 07.02.2017, 
ora 9.00; -proba practică în data de 
13.02.2017, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 16.02.2017, ora 
10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii superioare; -vechime în 
specialitate minim 5 ani; -cunoş-
tinţe privind întocmirea şi admi-
nistrarea corespondenţei oficiale; 
-cunoştinţe privind încadrarea 
personalului; -noţiuni de comuni-
care în relaţii publice; -disponibili-
tate la timp de lucru prelungit; 
-cunoştinţe de utilizare şi operare 
PC: Windows, Microsoft Office 
Word, Excel, Internet Explorer, 
baze de date. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sed iu l  Şco l i i  Profes ionale 
„Gheorghe Burac” Vlăsineşti, jud.
Botoşani. Relaţii suplimentare la 
sed iu l  Şco l i i  Profes ionale 
„Gheorghe Burac” Vlăsineşti, 
persoană de contact: Tronciu 
Micşunica, telefon: 0747.168.173, 
fax: 0231.541.379, e-mail: scvlasi-
nesti2006@yahoo.com

l Primăria Comunei Roşiori, 
judeţul Ialomiţa, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante: 
-inspector, clasa I, grad profesional 
debutant, din cadrul Comparti-
mentului Registru agricol; -refe-
rent, clasa III, grad profesional 
principal, din cadrul Comparti-
mentului Cadastru, Fond funciar 
şi Urbanism. Condiţii: -inspector, 
clasa I, grad profesional debutant, 
din cadrul Compartimentului 
Registru agricol: -condiţii generale: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2); -condiţii 
specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, cunoş-
tinţe de operare pe calculator nivel 
mediu, nu necesită vechime în 
specialitatea studiilor; -referent, 
clasa III, grad profesional prin-

cipal, din cadrul Compartimen-
tului Cadastru, Fond funciar şi 
Urbanism: -condiţii generale: 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.54 din 
Legea nr.188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2); -condiţii 
specifice: studii medii şi liceale 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, cunoştinţe de operare pe 
calculator nivel mediu, minim 5 
ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei Comunei Roşiori, 
judeţul Ialomiţa, în data de 14 
februarie 2017, ora 11.00, iar inter-
viul în data de 16 februarie 2017, 
ora 14.00. Dosarele de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.49 din Hotărârea Guvernului 
nr.611/2008 şi se vor depune în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la secretari-
atul comisiei de concurs, la sediul 
Primăriei Comunei Roşiori. Condi-
ţiile de participare la concurs şi 
bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Primăriei şi pe site-ul: www.
primariarosiori-il.ro. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Roşiori, la nr.de telefon: 
0243.319.719.  

l Liceul Tehnologic „Fogarasy 
Mihály” cu sediul în: loc. Gheor-
gheni, str. Márton Áron, nr. 13-15, 
jud. Harghita, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor  
posturi contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată. Denu-
mirea postului- Bibliotecar. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: MEDII. 
Denumirea postului- Analist 
programator. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor: MEDII -vechime în 
specialitate studiilor necesare 
ocupării postului:- 1 AN. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concur-
sului: Proba scrisă:- data de 
07.02.2017, ora 10, la sediul institu-
ției. Proba practică:- data de 
07.02.2017, ora 13, la sediul institu-
ției. Proba de interviu:- data de 
09.02.2017, ora 10, la sediul institu-
ției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este  de 

10 zile de la afişare, la sediul Liceul 
Tehnologic „Fogarasy Mihály” din 
Gheorgheni. Date contact: Részeg 
Ildikó, tel.: 0743-145971

l Anunt concurs pentru post 
contractual. Primăria comunei 
Olteneşti, cu sediul în: loc. Olteneşti, 
jud. Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului -  munci tor  ca l i f i -
cat(şofer)-post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: permis de conducere 
valabil care să cuprindă categoria 
D, atestat profesional transport 
persoane -nivelul studiilor: gimna-
ziale; -vechime în specialitate studi-
ilor necesare ocupării postului:- 3 
ani. Data, ora şi locul de desfăşu-
rare a concursului: Proba scrisă:- 
data de 07.02.2017, ora 12.00, la 
sediul primăriei Olteneşti. Proba de 
interviu:- data de 08.02.2017, ora 
12.00, la sediul primăriei Olteneşti. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este  de 10 zile de la afisare, 
la sediul primăriei Olteneşti. Date 
contact: secretar comună tel. 
0235485017.

l Şcoala Gimnazială Pir. cu sediul 
în: loc. Pir, str. Bisericii, nr. 279, jud. 
Satu Mare organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificat şi completat de 
H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului- 0,50 secretar III S/0,50 
administrator financiar III M 
contractual vacant pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul 
studiilor: medii; -vechime în speci-
alitate studiilor necesare ocupării 
postului:- 3 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă:- data de 07.02.2017, 
ora.10.00, la sediul Şcoala Gimna-
zială Pir. Proba de interviu:- data 
de 08.02.2017, ora 10.00, la sediul 
Şcoala Gimnazială Pir. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este  de 30.01.2017, la sediul Şcolii 
Gimnaziale Pir. Date contact: tel.: 

Angajează

- Patiser
- Cofetar
- Ajutor bucătar
- Lucrător room-service hotel
- Îngrijitor spaţii hoteliere

Oferim salariu motivant,      
transport, masă, card de 

sănătate privat.
tel. 0725.972.231

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. Dosar de executare nr. 6342 / 2015. Nr. 300048 din 12.01.2017. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 12 Ianuarie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 26 Ianuarie 2017, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde 
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Euroinvest SRL, cu sediul 
în localitatea Slobozia, B-dul. Chimiei, nr. 10, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 18740540. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Încărcător frontal pe roți marca YTO, tip ZL 50F, an fabr. 2008, 5500 cc, 
162 kw. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 38.001 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 
20%.*Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 
să prezinte, până cel târziu în data de 25 Ianuarie 2017, 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane 
interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. 
Data afișării: 13.01.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Comparti-
mentul Valorificare Bunuri. Anunț de vânzare. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șo-
seaua București, nr. 12, organizează în data de 26.01.2017, orele 
14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: 
1. Autoutilitară marca Iveco, tip 35C10 Dayli, euro 4, anul 
fabricației 2009, cilindreea - 2287 cmc, serie șasiu ZCFC3576005 
748210, combustibil - motorină, nr. înmatriculare B 13 YZL, la 
prețul de 18.565 lei, inclusiv TVA; 2. Cantitatea de 600 tone nisip 
cuarțos, la prețul de 28 lei/to., inclusiv TVA. Nisipul cuarțos se află 
în big-bax-uri de 1 to/fiecare, iar condiția de livrare este franco 
depozit Zona Liberă Giurgiu. Participanții la licitație vor prezenta 
până la data de 25.01.2017, orele 16.00, următoarele: - cerere de 
înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la 
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română copie după certifi-
catul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțu-
lui; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română și legalizat; - pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice 
străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz; - 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, respectiv certificat de atestare fiscală eliberat de 
Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare fiscală 
emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de licitație 
este de 50 lei pentru autoutilitară și 5 lei/to.pentru nisipul cuarțos. 
Garanția de participare la licitație se va depune în contul A.J.F.P. 
Giurgiu, nr. RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria 
Municipiului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Infor-
mații suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Com-
partimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 
0246.216705 - interior 138, tel. mobil 0756091386, 0725 
505912.
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l SC Coseli SA Iaşi vinde imobil 
situat în Iaşi, str.Poitiers 10, 
compus din teren 5.292mp şi trei 
construcţii: c9 -cabină poartă; 
c10 -cabină bilete; c11 -sala 
antrenament ,  la  preţul  de 
1.350.000Lei, fără TVA.

Călimăneşti, jud. Vâlcea, teren 
2260 mp cu deschidere 25m la 
Şoseaua Naţională, toate utili-
tăţile şi cadastru. Terenul este 
situat în plin centru, Calea lui 
Traian nr 317-319, cu două 
imobile P+1, idel pentru o 
pensiune. 200.000E negociabil. 
021-665.29.15.

CITAȚII  
l Se citează în calitate de paraţii 
numiţii: Rad Vasile lui Florii, 
Rad Silvia născută Biris înscrişi 
în CF 490 Archiud în anul 1938 
şi Erszny Simon înscris în CF 292 
Archiud în 1914 pentru termenul 
de judecata din 1.02.2017  ora 
13.30, în dosar 5038/190/2016, în 
proces cu Buga Jenel la Judecă-
toria Bistriţa. 

l  N u m i t u l  P a p p a l a r d o 
Tommaso, cu ultimul domiciliu 
în Caracal, str. Mihai Viteazu, nr. 
70, jud. Olt, este citat la data de 
13.02.2017, ora 9.00, la Judecă-
toria Râmnicu Sărat, în dosarul 
nr. 29741/287/2016, divorț.

l RCS&RDS SA cheamă în 
judecată pe Ene Ionel, domiciliat 
în Craiova, str. Potelu, nr. 184, bl. 
R20, sc.1, ap. 3, jud. Dolj, în 
dosar 18733/215/2015, Judecă-
toria Craiova, ccom2cc, în data 
de 27.01.2017, ora 8.30. 

l RCS&RDS SA din Bucureşti, 
s tr.  Dr.  Staicovic i ,  nr.  75 , 
RO5888716, cheamă la  Judecă-
toria Târgu Jiu în 30.01.2017, ora 
9 . 0 0 ,  C 2 5 ,  d o s a r  n r . 
16924/318/2016, pe Ilie Marian, 
domiciliat în Rovinari,  str. 
Termocentralei, bl. R4, sc. 2, et. 3, 
ap. 34, jud. Gorj.  

DIVERSE  
l Regret tot ce s-a întâmplat. Te 
iubesc, Steph! Mereu al tău, Alex.

l Incepand cu data de 30 decem-
brie 2016 autoturismul marca 
FIAT 124 nr B-13-ZDP este radiat 
din circulatie publica.

l  S I B E X - S I B I U  S T O C K 
EXCHANGE S.A. (SIBEX), în 
calitate de operator de piață, auto-
rizat de C.N.V.M. prin decizia nr. 
356/31.01.2006, care administreaza 
piata reglementata la vedere auto-
rizata prin Decizia C.N.V.M. nr. 
1728/14.12.2009 şi în calitate de 
operator de sistem, conform Ates-
t a t u l u i  C . N . V. M .  n r . 
223/14.12.2009, care administrează 
sistemul alternativ de tranzacțio-
nare a cărui constituire a fost 
aprobată prin Decizia C.N.V.M. 
nr.1729/14.12.2009, în acord cu 
prevederile art.30 din cuprinsul 
Regulamentului nr.2/2006 privind 
pieţele reglementate şi sistemele 
alternative de tranzacţionare infor-
mează că prin hotărârea adunării 
generale extraordinare a acționa-
rilor nr.7/09 Ianuarie 2017 a fost 
aprobată mandatarea Consiliului 
de Administraţie al societății 
pentru a lua toate deciziile sau 
măsurile şi a efectua toate operaţi-
unile de ordin administrativ, 
economic, financiar sau juridic, 
considerate necesare sau adecvate 
de către Consiliu pentru închiderea 
pieţei reglementate la vedere şi a 
sistemului alternativ de tranzacţio-
nare administrate de SIBEX înce-
pând cu data de, cel târziu, 
01.07.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de: SC Hunt Oil Company 
Of Romania SRL, cu sediul in 
Baneasa Business Center, Sos. 
Bucuresti -Ploiesti, nr. 19-21, et. 4, 
sector 1, Bucuresti, nr. de telefon 
021 2032410, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala Buzau Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Forajul si 
echiparea sondei de explorare 
Traian Nord 1” propus a fi 
amplasat in comuna Padina, extra-
vilan, judetul Buzau. Aceasta 

investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solici-
tare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
SC Expert Serv SRL, persoana de 
contact Dna Popa Mariana, nr. de 
telefon 0754051464, dupa data de 
23.01.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de: SC Hunt Oil Company 
Of Romania SRL, cu sediul in 
Baneasa Business Center, Sos. 
Bucuresti - Ploiesti, nr. 19-21, et. 4, 
sector 1, Bucuresti, nr. de telefon 
021 2032410, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala Buzau Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Forajul si 
echiparea sondei de explorare 
Ulmu 1” propus a fi amplasata in 
comuna Rusetu, extravilan, judetul 
Buzau. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
m a n d a r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului sau la SC Expert 
Serv SRL, persoana de contact 
Dna Popa Mariana, nr. de telefon 
0754051464,  dupa data de 
23.01.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de: SC Hunt Oil Company 
Of Romania SRL, cu sediul in 
Baneasa Business Center, Sos. 
Bucuresti - Ploiesti, nr. 19-21, et. 4, 
sector 1, Bucuresti, nr. de telefon 

021 2032410, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala Buzau Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Forajul si 
echiparea sondei de explorare 
Ulmu 1” propus a fi amplasata in 
comuna Rusetu, extravilan, judetul 
Buzau. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
m a n d a r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului sau la SC Expert 
Serv SRL, persoana de contact 
Dna Popa Mariana, nr. de telefon 
0754051464,  dupa data de 
23.01.2017.

l Aceasta informare este efec-
tuata de: SC Hunt Oil Company 
Of Romania SRL, cu sediul in 
Baneasa Business Center, Sos. 
Bucuresti -Ploiesti, nr. 19-21, et. 4, 
sector 1, Bucuresti, nr. de telefon 
021 2032410, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala Buzau Ialomita, aviz de 
gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrarilor de “Forajul si 
echiparea sondei de explorare 
Traian Nord 1” propus a fi 
amplasat in comuna Padina, extra-
vilan, judetul Buzau. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solici-
tare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodarire a 
apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
SC Expert Serv SRL, persoana de 
contact Dna Popa Mariana, nr. de 

telefon 0754051464, dupa data de 
23.01.2017.

l Dumitru Gheorghe, avand 
domiciliul in comuna Berceni, 
judet Ilfov, titular al planului 
P.U.Z- construire  ansamblu locu-
inte P+1E+M, functiuni comple-
mentare, amenajare circulatii, 
utilitati, localitatea Berceni-judet 
Ilfov, T11, P31/27, anunta publicul 
interesat asupra   depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de 
Oportunitate pentru PUZ–
construire  ansamblu locuinte 
P+1E+M. Documentatia  putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean-Ilfov. Observatii/comen-
tariile  si sugestii  se primesc/in 
scris/la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean-Ilfov, 
cu  sediul in municipiul Bucuresti, 
str.Gheorghe Manu, nr. 18, sector. 1 
(tel. 021/212.56.93 ), de luni pana 
vineri, intre orele: 900-1400, ince-
pand cu data de 11.01.2017.

l SC Keystone Development SRL, 
avand domiciliul in Bucuresti, str.
Elena Cuza, nr.31, camera.2, 
titular al planului P.U.Z-construire 
ansamblu locuinte P+1E+M, func-
tiuni complementare, amenajare 
circulatii, utilitati, localitatea 
Berceni-judet Ilfov, T11, P31/29, 
anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului de Oportunitate  pentru 
PUZ–construire  ansamblu locu-
inte P+1E+M. Documentatia 
putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean-Ilfov. Obser-
vatii/comentariile  si sugestii se 
primesc/in scris/la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Jude-
tean-Ilfov, cu sediul in municipiul 
Bucuresti, str.Gheorghe Manu, 
nr.18, sector.1 (tel.021/212.56.93 ), 
de luni pana vineri, intre orele 
09:00:14:00, incepand cu data 
de:11.01.2017.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse 
şi Asociații SPRL notifică creditorii 
cu privire la deschiderea proce-
durii simplificate a insolvenței 
prevăzută de Legea nr.85/2014, 
împotriva debitoarei SC IT Util 
Design SRL cu sediul în Sat Olteni, 
Comuna Clinceni, Str. Putul Olteni 
Nr.27O, Camera 4, Mansardă, 

J23/3041/2016, CUI 28176075, în 
dosarul 3194/93/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului 
-31.01.2017, termenul de verificare 
a creanțelor, de întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar 
de creanțe -11.02.2016, termenul 
de definitivare a tabelului crean-
țelor -09.03.2017. Următorul 
termen de judecată a fost fixat 
pentru data de 08.02.2017. Pentru 
relații: 021.318.74.25. 

l În dosarul nr. 8810/288/2014 al 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, 
sentința civilă nr. 5520/30 septem-
brie 2015, în numele legii instanța 
hotărăşte: admite, în parte, acţi-
unea formulată de reclamantul 
Iordan Ion, cu domiciliul în 
comuna Roeşti, sat Râpa Cără-
mizii,  judeţul Vâlcea, CNP 
1790728382741, şi cu domiciliul 
procesual ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la sediul 
Cabinet avocat Gabi Rusu situat în 
municipiul Rm. Vâlcea, str. G-ral 
Magheru, nr. 18, bl. PI, et. 1, 
judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu 
pârâtul Constantinescu Ion-Da-
niel, cu domiciliul în municipiul 
Rm. Vâlcea, str. Dr. Romulus 
Popescu, nr. 16, judeţul Vâlcea, 
citat şi prin afişare la uşa instanţei 
şi pe portal. Obligă pârâtul la plata 
sumei de 3750 lei faţă de recla-
mant reprezentând contravaloare 
anvelope şi jenţi aliaj second hand. 
Obligă pârâtul la plata sumei de 
867,5 lei faţă de reclamant repre-
zentând contravaloarea cheltuie-
lilor de judecată (taxă timbru şi 
onorariu avocat). Dispune recla-
mantului să procedeze la publi-
carea dispozitivului prezentei 
sentinţei civile într-un ziar de 
circulaţie naţională. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la 
comunicare. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 30 septembrie 2015, la 
sediul Judecătoriei Rm. Vâlcea.

NOTIFICĂRI  
l Lichidatorul judiciar al SC 
Lilodab Impex Serv SRL, cu sediul 
în Ploieşti, str. Ghe. Doja, nr. 148, 
bl. A1, parter, Prahova, înregistrată 

ANUNȚURI

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. Dosar de executare nr. 16045 / 2016. Nr. 300051 din 12.01.2017. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 12 Ianuarie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 26 Ianuarie 2017, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde 
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC D'Alex Styling SRL, cu 
sediul în localitatea Slobozia, str. Băii, bl. S3, sc. C, et. 3, ap. 56, jud. Ialomița, cod de identificare 
fiscală 33709140: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. 
Combină tratamente cosmetice cu 12 funcții IM 9398, an fabr. 2014, 1.184 lei; 2. Aparat bronzare 
organică Rowe HVLP 550, an fabr. 2015, 1.019 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: neimpozabil. * 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 25 Ianuarie 2017, 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 13.01.2017.

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. Dosar de executare nr. 92758/2012. Nr. 300052 din 12.01.2017. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 12 Ianuarie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 26 ianuarie 2017, ora 15.00, 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 debitorului gajist SC Sparcom Impex SRL, pentru 
recuperarea obligațiilor fiscale ale debitoarei SC MS Bravo Consulting SRL, cu sediul în localitatea 
Slobozia, str. Al. Odobescu, nr. 12, et. 1, camera 1, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 25182439: 
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 - lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 
*; 1. Autoturism BMW X5 X70/xdrive, 2993 cc, motorină, an fabricație 2009, 64.200 lei, 20%. * 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 25 ianuarie 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării 
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care 
se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria munici-
piului Slobozia , iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie 
după actul de identitate, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest 
scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237.140, interior: 186, 286. Data afișării: 13.01.2017.
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la ORC sub nr. J29/373/2005, CUI 
17245943, notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în 
dos. nr. 6943/105/2016, aflat pe 
rolul Tribunalului Prahova s-a 
dispus deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva 
SC Lilodab Impex Serv SRL stabi-
lindu-se următoarele termene: - 
termenul limită pentru depunerea 
declaraţiei de creanţă (timbrată cu 
200 lei) este 03.02.2017; - 10 zile de 
la primirea notificării, termen 
limită de depunere de către credi-
tori a opoziţiilor şi termen de solu-
ţionare a opoziţiilor 10 zile după 
formularea acestora; - termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi publicarea 
în BPI a tabelului preliminar este 
13.02.2017; - termenul limită 
pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 09.03.2017. Rel. 
Lichidator judiciar Carduelis 
Consulting IPURL, Ploieşti, str. 
Cerceluş, nr. 33, jud. Prahova. Tel. 
0722.634.777/0344.809.816.

ADUNĂRI GENERALE  
l Consiliul de Administraţie al 
S.C. “Antrepriza de Construcţii 
Montaj Nr. 1” (A.C.M. 1) S.A., 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor în 
ziua de 26.01.2017, ora 10.00 la 
sediul societăţii din B-dul Ion 
Mihalache Nr. 323A, sector 1, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea încheierii unei Tranzacții (în 
continuare „Tranzacția”) între 
Societate şi următoarele părți: 
Eusma Rom Building S.R.L., iden-
tificată prin CIF RO 18825884 şi 
prin J40/10993/2006, Eusma Rom 
Development S.R.L., identificată 
prin CIF RO 18826782 şi prin 
J40/11011/2008, ROM BI Proiect 
S.R.L., identificată prin CIF RO 
20685693 şi prin J40/974/2007, 
Prestige Trading S.R.L., identifi-
cată prin CUI: 5956942 şi prin 
J40/13875/1994 şi Galic Prod 
S.R.L., identificată prin CIF RO 
3164660 şi prin J40/16512/1992 (în 
continuare „Părțile”). 2. Apro-
barea semnării tuturor actelor 
necesare redobândirii calității de 
proprietar de către Societate 
precum şi a tuturor taxelor 

aferente acesteia. 3. Aprobarea 
împuternicirii domnului Oprişan 
Ion.  4. Aprobarea transferului 
dreptului de proprietate asupra 
Lotului nr. 1 din Imobilul nr.1. 5. 
Aprobarea transferului dreptului 
de proprietate asupra Terenului 
Eusma. 6. Aprobarea stingerii 
datoriilor reciproce ale Societății 
cu cele ale EUSMA ROM Building 
S.R.L. şi EUSMA ROM Develop-
ment S.R.L. 7. Aprobarea de către 
Societate a transferului dreptului 
de proprietate către GALIC Prod 
S.R.L. 8. Aprobarea transferului de 
către Societate a dreptului de 
proprietate, către Prestige Trading 
S.R.L. În cazul în care nu se întru-
neşte cvorumul, a doua A.G.E.A. 
va avea loc în ziua de  31.01.2017 
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 

l Preşedintele Obştii Bradu Cloco-
tici Vatra Sat, cu sediul în satul 
Bradu Clocotici, com. Racovița, 
jud. Vâlcea convoacă Adunarea 
Generală cu acționarii obştii cu 
următoarea ordine de zi: 1. Darea 
de Seamă a Consiliului Director pe 
anul 2014, 2015, 2016; 2. Raportul 
Comisiei de Cenzori pe anul 2014, 
2015, 2016; 3. Aprobarea Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli pentru 
anul 2017 şi descărcarea de 
gestiune pe anul 2014, 2015, 2016; 
4. Schimbarea sediului Obştii; 5. 
Completarea Consiliului Director 
cu doi membri, un secretar şi un 
membru în consiliul director; 6. 
Diverse interpelări şi discuții. 7. 
Adunarea Generală a obştii se va 
ține în data de 29.01.2017, orele 
14.00 în satul Bradu Clocotici în 
casa lui Tănase Ion. Dacă în data 
de 29.01.2017 nu se întruneşte 
50%+1 din numărul acționarilor 
obştii, Adunarea Generală se va 
ține în duminica următoare în 
aceeaşi locație şi la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII  
l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică 
deschisă, la data de 18.01.2017 
pentru: -Concesionare teren în 
suprafață de 97 m.p., T 56 –orele 
11.00. Prețul minim de pornire al 
licitației publice deschise este de 

560 lei/an. -Concesionare teren în 
suprafață de 400 m.p., sat Valea 
Adâncă, -orele 12.00. Prețul minim 
de pornire al licitației publice 
deschise este de 665 lei/an. Caietul 
de sarcini poate fi obținut de la 
Biroul Achiziții Publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
județul Iaşi. Costul caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 
18.01.2017, orele 10.00.

l Vincit Prod Com SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc stoc imbracaminte/
incaltaminte (pret de pornire 
44.210,25 lei) si mijloace fixe (pret 
de pornire 48.229,41 lei) la preţul 
de inventar fara TVA si cu un 
discount pentru vanzarea fortata 
de 30%. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 18.01.2017, ora 16/00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 25.01.2017 si 
01.02.2017 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 18.01.2017, ora 15.00 prin lici-
taţie publică bun imobil (teren 
extravilan arabil) in suprafata de 
5.000 mp situat in extravilanul 
comunei Berceni, sat Corlatesti, 
tarla 29, parcela 302/100, jud. 
Prahova, nr cadastral 20203, CF nr 
20203 Berceni pretul de vanzare 
pornind de la valoarea de evaluare 
de 89.136 lei fara TVA apartinand 
Buze Oil Serv SRL. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu o zi 
înainte de data licitaţiei. In cazul 
neadjudecării vânzarile vor fi 
reluate în zilele de 25.01.2017, 
respectiv 01.02.2017 la aceeasi ora 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 

37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/
fax 0244 519800.

l Subscrisa Via Insolv SPRL 
scoate la vânzare incepand cu data 
de 18.01.2017, ora 16.00 prin lici-
taţie publică bun imobil compus 
din constructie neterminata, regim 
de inaltime P+1 partial (ac sol-525 
mp, ac desfasurata-588mp) si 
constructie poarta (ac sol-15 mp) 
situate in extravilanul comunei 
Berceni, sat Corlatesti, tarla 29, 
parcela 302/100, jud. Prahova 
pretul de vanzare pornind de la 
valoarea de evaluare de 191.467 lei 
fara TVA apartinand Rolida Com 
SRL. Constructiile nu au autori-
zatie. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu o zi înainte de 
data licitaţiei. In cazul neadjude-
cării vânzarile vor fi reluate în 
zilele de 25.01.2017, respectiv 
01.02.2017 la aceeasi ora la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l Debitorul SC Unic Trans SRL 
cu sediul Dr. Tr. Severin, str. Bran-
coveanu, nr. 12, bl. 3, sc. 2, ap. 1, 
jud. Mehedinti, CIF: 1817880, 
J25/682/2005, aflata in procedura 
d e  f a l i m e n t ,  d o s a r  n r. 
10387/101/2010 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, scoate la vanzare la un pret 
diminuat cu 60% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare: 
-Bunul imobil *teren extravilan* 
situat in Dr. Tr. Severin, judetul 
Mehedinti, carte funciara 53734, 
numar cadastral 6798, a localitatii 
Dr. Tr. Severin, in suprafata de 
10001,00 m.p., la un pret de 
pornire al licitatiei de 18000,00 
euro ce se vor achita in lei la cursul 
BNR din ziua platii. Licitatia va 
avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi 
la data de 20.01.2017 orele 13,00. 
Participarea la licitatie este condi-
tionata de consemnarea in contul 
nr. RO32RZBR0000060013826488 
deschis la Raiffeisen Bank Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, pana 

la inceperea licitatiei a unei 
cautiuni de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei si achizitionarea 
caietului de sarcini in suma de 500 
lei. Relatii suplimentare la telefoa-
nele 0742592183, 0252/354399. 

l Debitorul SC Rups SA societate 
în faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Proprietate 
imobiliară „Teren arabil” în supra-
față de 16.163,80mp, situat în 
intravilanul Oraşului Darmaneşti, 
Județ Bacău, având nr. cadastral 
390-730-731-732-733-734-735-740-
988.  Preț  pornire  l ic i taț ie 
12.931Euro exclusiv TVA. 2.
Proprietate imobiliară „Teren 
arabil” în suprafață de 4.581mp, 
situat în intravilanul Comunei 
Dofteana, Județ Bacău, având nr. 
cadastral 1030. Preț pornire lici-
tație 3.344Euro exclusiv TVA. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
imobilele “Terenuri” af late în 
proprietatea SC RUPS SA este de 
1.000,00lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru imobi-
lele “Terenuri” aparținând SC 
RUPS SA reprezintă 100% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare. 
Participarea la licitație este condi-
ționată de: -consemnarea în contul 
n r .  R O 5 3 B I T R -
PH1RON038212CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Monte-
belluna Suc. Bucureşti, Ag. 
Ploieşti, până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitației, a garan-
ției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la 
aceeaşi dată a Caietului de sarcini 
pentru proprietățile imobiliare, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru imobilele “Terenuri” prima 
şedință de licitație a fost fixată în 
data de 20.01.2017, ora 14.00, iar 
dacă proprietățile imobiliare nu se 
adjudecă la această dată, următoa-
rele şedințe de licitații vor fi în data 
de 27.01.2017,  03.02.2017, 
10.02.2017, 17.02.2017, ora 14.00. 
Toate şedințele de licitații se vor 
desfăşura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr.44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimen-
t a r e  s u n a ț i  l a  t e l e f o n : 

021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe 
site www.dinu-urse.ro.

l Judeţul Argeş; Comuna Bogaţi; 
tel. / fax: 0248/655003, E-mail: 
primaria_bogati@yahoo.com. 
Anunţ de participare privind dele-
garea gestiunii serviciilor comuni-
tare de utilităţi publice – negociere 
directă: Denumirea, adresa, 
numărul de telefon  şi de fax, 
adresa de e-mail ale delegatarului: 
Primăria Comunei Bogaţi, judeţul 
Argeş, tel. 0248655003, fax: 
0248655003, e-mail primaria_
bogati@yahoo.com. 2. Hotărârea 
Consiliului Local Bogaţi nr. 
24/16.09.2016 privind stabilirea 
modalităţii de gestiune. Hotărârea 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  B o g a ţ i 
nr.4/12.01.2016 privind aprobarea 
comisiei de evaluare şi a documen-
tației pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de alimentare cu 
apă al comunei Bogati. Hotărârea 
Consiliului Local Bogaţi nr. 
20/15.09.2016 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate. Hotă-
rârea Guvernului nr. 717/2008 
pentru aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea şi 
atribuirea contractelor de delegare 
a gestiunii serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, a criteriilor de 
selecţie-cadru a ofertelor pentru 
serviciile comunitare de utilităţi 
publice şi a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice. 3. 
Aria teritorială unde urmează a se 
presta/furniza serviciul/activitatea: 
Teritoriul administrativ al comunei 
Bogaţi, județul Argeş. 4. Activi-
tatea/serviciul care urmează să fie 
prestată /prestat/furnizată /
furnizat: Delegarea de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu 
apă al comunei Bogaţi, județul 
Argeş. 5. Durata contractului de 
delegare a gestiunii: 10   ani. 6. 
Denumirea, numărul de telefon  şi 
de fax  şi adresa de e‐mail ale biro-
ului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, 
precum  şi modalităţile de obţinere 
a  documentaţie i :  Primăria 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Dosar de executare nr. GEO31. Nr. 2039 din 06.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 250, alin. (1), din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26.01.2017, ora 11.00, în 
localitatea Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, se vor vinde prin licitație publică (licitația a 
III - a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Geonet Systems S.R.L., cu domiciliul fiscal 
în localitatea Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, județ Dâmbovița, cod de identificare 
fiscală 30683150: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea [buc.], Prețul de evaluare sau de 
pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil, 19%; Nivela topcon - digitală, 1 buc., 
571 lei, 108 lei; GMS2, 1 buc., 1110 lei, 211 lei; Ploter HP Designjet, 1 buc., 1487 lei, 283 lei; Copiator 
xerox Toshiba, 1 buc., 200 lei, 38 lei; LCD - monitor HNC CY 199, 1 buc., 52 lei, 10 lei; Total: 3420 lei, 
650 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile, 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până 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 în contul 
RO85TREZ2715067XXX004381, deschis la Trezoreria Târgoviște; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după 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. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 A.J.F.P. Dâmbovița, Str. Calea Domnească, nr. 166, 
municipiul Târgoviște, județ Dâmbovița, etaj 3, camera 307 sau la telefon numărul 0245.616.779, int. 
458; persoană de contact: Zanfir Maria. Data afișării: 13.01.2017.

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. Dosar de executare nr. 46/2016. Nr. 300049 din 12.01.2017. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 12 ianuarie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 26 ianuarie 2017, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Modercon SRL, cu 
sediul în localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. MB6, sc. D, ap. 3, jud. Ialomița, cod de identificare 
fiscală 2072909: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA - lei, Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Atelier în Sc = 304 mp, BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 71.963 lei, scutit; 
2. Uscător în Sc = 42 mp, cărămidă, plăci azbo, an PIF 1994, 8.227 lei, scutit; 3. Birou în Sc = 10mp, 
BCA, plăci azbo, an PIF 1994, 7.969 lei, scutit. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 ia-  
nuarie 2017, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei  
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar 
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic 
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.260 - 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237.140, interior: 184, 186. Data afișării: 13.01.2017.
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Comunei Bogaţi, judeţul Argeş, tel. 
0248655003, fax: 0248655003, 
e-mail primaria_bogati@yahoo.
com. Documentația poate fi obți-
nută   de la sediul Primăriei. 7. 
Dacă este cazul, costul  şi condiţiile 
de platã în vederea obţinerii docu-
mentaţiei  de delegare: Documen-
tația de atribuire poate fi 
achiziționată în urma unei solici-
tări scrise. Prețul pentru obținerea 
documentației este de 300 lei şi se 
achită la casieria Primăriei. 8. 
Garanţia de participare la licitaţia 
publică este de 2.000 lei. Plata se 
poate face prin ordin de plată sau 
la casieria Primăriei. 9. Termenul 
-limită de depunere a ofertelor, 
data  şi ora, adresa la care se depun  
ofertele: Data: 16.02.2017, ora 
10:00 – Primăria comunei Bogaţi, 
judeţul Argeş, la Registratură. 10. 
Data, ora  şi locul deschiderii ofer-
telor: Data: 16.02.2017, ora 11:00 la 
sediul Primăriei: Sat Bogaţi, nr. 
133, comuna Bogaţi, judeţul Argeş. 
11. Durata de valabilitate a ofertei: 
90 de zile.

l Private Liquidation Group 
IPURL, numită lichidator în 
dosarul nr. 4736/111/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, privind pe 

debitoarea Adelmann Com S.R.L., 
CUI: RO5722054 scoate la vânzare 
prin licitație publică: 1. Bunuri 
mobile constând în stoc marfă 
(accesorii, bijuterii, brățare, cercei, 
coliere, inele, medalioane, felicitări, 
rame foto, vază, brichete, pungi 
etc.) şi un transpalete electric 
Pramac LX 14, an PIF 12.2007, la 
un preț de strigare de 126.279,00 
lei. 2. Bun imobil constând în 
construcție (hală cu birouri 
aferente) şi teren aferent situat în 
Borş, FN, având nr. cad.1394, jud. 
Bihor, la un preț de strigare de 
1.745.226,00 lei. Licitația va avea 
loc în 18.01.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se reia în data 
de 25.01.2017,  01.02.2017, 
08.02.2017, 15.02.2017 la aceeaşi 
oră şi în aceeaşi locație. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de 
sarcini privind bunurile supuse 
prezentei licitații, contra sumei de 
2.000 RON+TVA, ce va cuprinde şi 
regulamentul de vânzare. Lici-
tantul va depune la sediul lichida-
torului judiciar o cerere de 
participare la licitație, inclusă în 
caietul de sarcini, cu cel puțin două 
zile înainte de termenul licitației 

stabilit prin anunțul public. Infor-
mați i  tel :  0359463661 fax: 
0359463662 e-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în dosarul 
nr.10164/111/2011 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea SCM Munca Invalizilor, 
C05/62/2005, CUI: RO67140 scoate 
la vânzare prin licitație publică: 1. 
Autoturism Fiat Ducato, an fabri-
cație 2007, 2.287 cmc, nr. km. 
parcurşi 295.500, prețul de strigare: 
23.220,00 lei. 2. Autoturism Dacia 
1304, an fabricație 1999, prețul de 
strigare: 900,00 lei. 3. Diverse 
bunuri mobile constând în birotică 
(scaune, birouri, calculatoare, dula-
puri, rafturi, vitrine etc.) utilaje 
(presă, cantare, banc lucru, aparat 
capsat, ghilotină, aparat de sudură, 
etc.), preț de strigare: 279.900,00 lei. 
4. Imobil, în natură construcții şi 
teren aferent înscrise în CF 13562 
nr. cad. 3180/16 (drept de proprie-
tate deplin construcții şi teren), 
C.F.937 nr.cad.3180/17, C.F.12688 
nr. cad. 3180/11, C.F. 11639/3180/10, 
CF 8613 nr. cad.3187/3, CF nr.8654 
nr. cad.3187/2, CF nr.7641 nr. cad. 
3187/1 drept de proprietate asupra 

construcțiilor), preț de strigare: 
4.851.000,00 lei. Licitația va avea 
loc în data de 17.01.2017 ora 12:00 
la sediul lichidatorului din Oradea 
str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereuşită licitația se va relua în 
data de 24.01.2017, 31.01.2017, 
07.02.2017, respectiv 14.02.2017 la 
aceeaşi oră şi adresă. Participanți 
vor trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini în valoare de 1.500 lei ce 
va cuprinde şi regulamentul de 
vânzare. Cererea de participare la 
licitație se depune la sediul lichida-
torului judiciar fie personal fie prin 
fax / e-mail cu cel puțin 3 zi înainte 
de data licitației publice. Cererii de 
participare la licitație i se va anexa 
dovada achitării caietului de sarcini 
şi dovada achitării unei garanții de 
10% din prețul de pornire al 
bunului pentru care se licitează. 
Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel 
0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator 
j u d i c i a r  î n  d o s a r u l  n r. 
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribu-

nalului Bihor, privind pe debi-
toarea S.C. Fruitland S.R.L., 
J05/246/1992, CUI: RO85406 
scoate la vânzare prin licitație 
publică următoarele bunuri: 
Construcții şi teren aferent situate 
în Câmpulung Moldovenesc, str. 
Bucovina, nr.240, jud. Suceava, 
preț de strigare: 297.300,00 lei. 
Construcții şi teren aferent situate 
în Glimboca, FN, județul Caran-
sebeş, preț de strigare: 202.275,00 
lei. Construcții şi teren aferent 
situate în com. Sănduleni, sat. 
Coman, FN, județul Bacău, preț de 
strigare: 110.250,00 lei. Parcele 
teren agricol, 81.075 mp, situate în 
raza administrativă a localității 
Aleşd, preț de strigare: 165.217,50 
euro. Casa fără teren aferent 
situată în intravilanul localității 
Lugaşu de Jos, jud. Bihor, preț de 
strigare: 78.900,00 lei. Diverse 
bunuri mobile constând în utilaje 
specializate pentru domeniul 
prelucrării florei spontane, la un 
preț  de  s t r igare  tota l  de : 
620.640,00,00 lei. Autoutilitare 
Isuzu – 4 bucați, la un preț de stri-
gare total de: 55.350,00 lei. Lici-
tația va avea loc în 19.01.2017 ora 

12:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Oradea str. Avram Iancu 
nr.2 ap.11. În caz de nereuşită lici-
tația se reia în data de 26.01.2017, 
02.02.2017, 09.02.2017, 16.02.2017 
la aceeaşi oră.  Licitantul trebuie să 
achiziționeze un caiet de sarcini 
privind bunurile supuse prezentei 
licitații, contra sumei de 500 
RON+TVA, ce va cuprinde şi regu-
lamentul de vânzare. Licitantul va 
depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la 
licitație, inclusă în caietul de 
sarcini, cu cel puțin trei zile înainte 
de termenul licitației stabilit prin 
anunțul  public .  Informații 
tel:0359463661 fax: 0359463662 
e-mail: office@plginsolv.ro

PIERDERI  
l Pierdut Adeverinta achitare 
integrala locuinta, pe numele Visan 
Constantin si Visan Maria. Declar 
nula. 

l Pierdut CPC Marfă eliberat de 
A.R.R. Iaşi, la data de 12.08.2015 
pe numele Manea Mantu Petrică. 
Se declară nul.

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. Dosar de executare nr. 15691 / 2016. Nr. 300050 din 12.01.2017. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 12 Ianuarie 2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din 
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că, în ziua de 26 Ianuarie 2017, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, loc. Slobozia, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde 
prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Lucsuner Com SRL, cu 
sediul în localitatea Slobozia, B-dul. Plevnei, nr. 63, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 4099579. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): 1. Buldoexcavator Terex 820, an fabr. 2006, 4400 cc, 68,5 kw, 6300 h. Preț 
de pornire a licitației, exclusiv TVA: 64.669 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. *Regimul și 
cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel 
târziu în data de 25 Ianuarie 2017, 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La 
licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-
261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186. Data afișării: 13.01.2017.

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 Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 
februarie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bogdanescu M. Cristian Niculae I.I., cu 
domiciliul fiscal în sat Izvoarele, com. Izvoarele, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26933119. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): Tractor John Deere 8245 R, 328.950 lei, 19%; Scarificator Strom Teraland TN 
3000D, 47.550 lei, 19%; Tocătoare resturi vegetale Kverneland, 21.075 lei, 19%. *) Regimul și cotele 
de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 
cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 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. 260 și art. 261 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0246.216705.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Dosar de executare nr. 4589. Nr. 2588 din 09.01.2017. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 250, alin. (1), din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 31 ianuarie anul 
2017, ora 12, în localitatea Târgoviște, str. Liniștei, nr. 28 se vor vinde prin licitație publică (I - a) 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ren - Mar SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, str. Linistei, nr. 28, județul Dâmbovița, cod de identificare fiscală 16858346: Nr. 
crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea (buc), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA (lei) lei/buc, Cota TVA/ neimpozabilă *); 1., Autoturism Dacia 1304, 1 buc., 4321 lei, 
19%. Total: 1 buc., 4321 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiin-
țeze 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 după 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 după 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. 260 și 
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d din Legea 207/2015, 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 0245.616.779, int. 478; persoană de contact: Niculescu Floarea, camera 310. Data afișării: 
13.01.2017.

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 Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 07, luna 
februarie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Caras Dorian Cristinel, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, str. Decebal, bl. 48/3D, sc. A, ap. 9. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul): Autoturism Volkswagen Passat - GR-89-CRS. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv TVA: 1180 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 0%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 428689,5 
deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, 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. 260 și art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, 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 
0246.216705.

ANUNȚURI


