16

ANUNŢURI

JOI / 14 MAI 2015

Angajăm asistenţi medicali cu diplomă, pentru
aziluri şi clinici în Germania. Organizăm şi cursuri
de limba germană. Comision 0. Detalii la telefon:
0725.070.896 sau 0749.753.591.

ora 10.00) şi un interviu (în data de 15.06.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 28.05.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de
internet www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str.
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru
ocuparea postului de administrator patrimoniu,
vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Tehnic. Condiţii de participare: - studii
superioare în domeniul arhitectură; - experienţă în
specialitatea studiilor minim 1 an; - vechime în
muncă minim 3 ani; - utilizare Invest Manager şi
Edevize şi ArchiCAD, nivel avansat. Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de 08.06.2015,

Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti,
strada Apolodor nr.17, sector 5, organizează în data
de 17 iunie 2015 orele 10:00 (proba scrisă), concurs
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante de expert clasa I gradul profesional debutant (1 post) si referent clasa III gradul profesional
superior (1 post) din cadrul Direcţiei generale de
investiti, achizitii publice si servicii interne. Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face
în termen de 20 zile de la data publicării prezentului
anunţ. Condiţiile de participare şi desfăşurare a
concursului, bibliografia, precum şi alte informaţii

OFERTE SERVICIU

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice cu
strigare, la sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în data de 04.06.2015, ora
13.00, pentru vânzarea unor echipamente aferente Stadionului Municipal
,,Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgu Jiu.
Bunurile scoase la vânzare pot ﬁ văzute în incinta stadionului.
Preţurile de pornire sunt menționate în Caietul de sarcini.
Data limită de depunere a ofertei este 04.06.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşi, nr. 19, camera C.I.C., parter.
Condiţiile de participare la licitaţie sunt speciﬁcate în Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini se obţine de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului
Târgu Jiu, contra cost – 50 lei.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în ﬁecare zi de joi la ora 13.00, iar
depunerea ofertei se face până cel târziu ora 10.00.
Relaţii se obţin la telefon nr. 0253.205038, fax 0253.211661.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 1690525513491/2015.)Nr. 14505
din 11.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015 luna mai ziua 11. 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 25, luna mai, orele10.00, anul
2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică
(licitația a I a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Iosif Sicu cu sediul
ﬁscal în localitatea Lupșanu, sat Radu Vodă, jud. Călărași bl. x, sc. x., etaj x, ap. x,
sector x, cod de identiﬁcare ﬁscală CNP 1690525513491. Bunuri imobile: 1) teren
intravilan în suprafață de 723 mp, Carte funciară 21497, nr. topograﬁc 21497 UAT
Lehliu Gară. Mod de dobândire: act notarial nr. 1062/30.06.2011 emis de BNP
Banateanu Carmen Liana. Preț de evaluare/ de pornire a licitației 54.552 lei (exclusiv
TVA); 2) teren intravilan în suprafață de 964 mp, Carte funciară 21492, nr. topograﬁc
21492 UAT Lehliu Gară. Mod de dobândire: act notarial nr. 1062/30.06.2011 emis de
BNP Banateanu Carmen Liana. Preț de evaluare/ de pornire a licitației 72.735 lei
(exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 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, Sarcini: nu se cunosc, 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: 11.05.2015.

necesare desfăşurării concursului sunt afişate la
sediul agenţiei şi publicate pe pagina de internet a
ministerului - portalul ANAF. Relatii suplimentare
la Direcţia generală de organizare şi resurse umane,
telefon 319.97.59 /int. 2047, 2026, 2492.
Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 organizează concurs
pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie,
respectiv: -Referent, grad profesional superior
Compartimentul Contabilitate, Buget, Financiar-condiţii de participare: Studii medii liceale,
finalizate cu diploma de bacalaureat; -Inspector,
grad profesional debutant Compartimentul
Urmărire Contracte- condiţii de participare: studii
superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe
economice; -Inspector, grad profesional debutant
Biroul Achiziții Publice și Informatică- condiţii de
participare: studii superioare de lungă durată în
domeniul administraţie publică. Data organizării
probei scrise: 15.06.2015, ora 10.00. Data organizării interviului: 17.06.2015, ora 11.00. Locul: str.
Luigi Galvani nr. 20, Sector 2, Bucureşti. Dosarele
de participare se depun până la data de 04.06.2015.
Informaţii suplimentare la tel. 212.15.44/
212.11.39/222.
Colegiul Național „Sfântul Sava” din str.General
Berthelot, nr.23, sector 1, București, anunță organizarea la sediul colegiului a concursului pentru
ocuparea postului contractual vacant de administrator de patrimoniu. Nivelul studiilor: studii
s u p e r i o a r e . Ve c h i m e a î n s p e c i a l i t a t e a
studiilor: minim 5 ani. Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 iunie 2015, ora 10.00, la secretariatul colegiului. Datele de desfășurare ale
concursului: -15 iunie 2015, ora 12.00: proba scrisă;
-17 iunie 2015, ora 12.00: proba practică; -19
iunie 2015, ora 10.00: interviul. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de
concurs: Stoica Pompilia secretar șef, e-mail: secretariatsfsava@gmail.com, tel.021.314.92.94.
Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud -Est (Galaţi) anunţă: Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie, vacante: comisar,
clasa l, grad superior și comisar, clasa l, grad debutant din cadrul Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Brăila. Concursul se va

desfăşura în data de 22.06.2015, ora 11.00 (proba
scrisă) la sediul Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor, Bulevardul Aviatorilor,
nr.72, sector 1, București, potrivit procedurii stabilite în Hotărârea Guvernului nr.611/2008.
Condiţiile generale de ocupare a funcţiilor publice
de execuţie sunt cele prevăzute de art.54 şi art.57
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Dosarele de concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Comisariatului Județean pentru Protecția
Consumatorilor Brăila. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod obigatoriu,
documentele prevăzute la art.49 din
H.G.nr.611/2008, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile specifice de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul CRPC
Regiunea Sud -Est (Galaţi) -CJPC Brăila. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul CRPC Regiunea Sud -Est (Galaţi) -CJPC Brăila şi la numărul
de telefon 0239.615.641 și 0336.802.016.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului
Român” punte de suf let cu
românii de pretutindeni. „Tracii:
cei mai numeroşi după inzi” –
printre cele mai vechi popoare
din Europa. 0761.674.276,
0733.940.772.

CITAȚII
Numitul Rus Grigore este citat în calitate de pârât
în dosar nr.1794/265/2013 al Judecătoriei Năsăud
cu termen de judecată la data de 23.06.2015.
Numita Lupu Valentina Sorina, cu domiciliul în
mun. Galaţi, str. Barbosi, nr. 10, bl. R2, ap. 39, jud.
Galaţi este citată la Tribunalul Galaţi la data de
22.05.2015, în dosarul civil nr. 904/121/2015, sala 3,
ora 08,00 în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, având
ca obiect plasament.
Stoica Ana chemata in instanta Tribunalul
Prahova, sectia Civila, cu Curteanu Elena, dosar
civil 1424/259/2010 – 02.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 1771106472016/2014. Nr. 14697
din 12.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015 luna mai ziua 12. 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 mai, orele10.00, anul
2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică
(licitatia a III a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Preda Ion Daniel cu domiciliul ﬁscal în localitatea Pantelimon str. Toporași, nr. 26, bl. x, sc. x, etaj
x, ap. x, jud. Ilfov, CNP1771106472016. Bunuri imobile: 1) teren extravilan în
suprafață de 2757 mp situat în orașul Fundulea nr. cadastral 1292; Carte funciara nr.
24428 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1724). Preț de
evaluare/ de pornire a licitației: 2.638 lei (exclusiv TVA); 2) teren extravilan în
suprafață de 7000 mp situat în orașul Fundulea nr. cadastral 1297; Carte funciară nr.
24429 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1734). Preț de
evaluare/ de pornire a licitației: 6.694 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea
adăugată aplicabilă 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: nu sunt. Creditori, Sarcini:
x, x. 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: 12.05.2015.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
Se citează Stoica Ionel pentru 19.05.2015, orele 8:30
ca pîrît în dosarul 212/329/2015 pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele.
Numita Miron Ana Maria cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc. Zărneşti, str. Griviţei nr. 16, jud.
Braşov, este citată în calitate de pârâtă, în dosarul
nr. 15780/193/2014, având ca obiect partaj judiciar,
la Judecătoria Botoşani, pentru termenul de judecată din 21.05.2015, reclamant fiind Alexoaie Viorel.
SC Calmar Com SRL, cu sediul în Craiova, Str.
Renaşterii, nr.1B, Bl.N3, sc.1, et.1, ap.9, cheamă în
judecată pe pârâta SC Beauty Posh SRL, cu sediul în
Craiova, Str.A.I.Cuza, Bl.8D, parter, cod fiscal
32784453, J16/251/2014, cu termen în ziua de
15.06.2015, ora 10.30, completul de judecată CCom 8
la Judecătoria Craiova, în dosarul cu
nr.4873/215/2015, având ca obiect ordonanţă de plată.

DIVERSE
BUCUR SA informează acţionarii că Raportul
trimestrial aferent trimestrului I (la 31.03.2015),
întocmit conform prevederilor Regulamentului
CNVM nr. 1/2006, este disponibil începând cu data
de 13.05.2015 prin Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, precum şi pe
web-site-ul propriu www.bucurcom.ro –secţiunea
Documente. Infomaţii suplimentare se pot obţine de
la sediul societăţii, tel: 021.323.67.30, fax:
021.323.67.36; e-mail: office@bucurcom.ro.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator
judiciar conform incheierii din data de 12.05.2015
pronunţată de Tribunalul Prahova în dosarul
2882/105/2015, anunţă deschiderea procedurii
generale a insolventei SC Prunus Confort Design SRL
Plopeni, Bld. Republicii,nr. 21, Constructia C1, Biroul
2, etaj P, jud. Prahova, CUI 31035912, J29/1928/2012.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 26.06.2015. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
15.07.2015. Termenul pentru definitivarea tabelului
creanţelor este 07.08.2015.
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar conform sentintei nr. 266 din data de
11.03.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia

a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul 220/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei SC Agrisviluppo SRL, cu sediul social Sat
Măneşti, Comuna Măneşti, judet Prahova,
J29/1784/1995, CUI 7893786. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
este 10.05.2015.Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.05.2015.
Termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea si afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este 30.06.2015. Prima adunare
a creditorilor la data de 05.06.2015, ora 13,00, la
sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
Judecătoria Sighetu Marmaţiei, dosar nr.
664/307/2015. Somaţie Având în vedere acţiunea
reclamanţilor Berinde Gheorghe şi Berinde Maria,
domiciliaţi în Ocna Şugatag, Str.Dragoş Vodă, nr.5,
având ca obiect uzucapiune asupra terenului de
910mp, înscris în C.F.51175 nr.top.222, somează
persoanele care pot dovedi un drept sau interes
legitim să formuleze opoziţie în 6 luni de la publicarea somaţiei, în caz contrar se va trece la judecarea acţiunii.

COMUNICAT
Societatea CONPET S.A., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare
1350020, reprezentată legal de dl. Liviu Ilaşi, Director
General, având un capital social subscris şi vărsat în
sumă de 28.569.842,40 lei, informează acţionarii şi
investitorii că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
297/2004 şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006,
Raportul Trimestrial privind activitatea economico –
financiară a societăţii CONPET S.A. la dată şi pentru
perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2015 este
disponibil, începând cu dată de 12.05.2015, la sediul
societăţii Conpet S.A., situat în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, precum şi pe pagina oficială de internet
a societăţii, la adresa www.conpet.ro, Secţiunea „Info
Acţionari/ Rapoarte/ Rapoarte Periodice”, Informaţii
suplimentare se pot obţine la societatea Conpet S.A.,
Serviciul Relaţii Investitori şi Piaţă de Capital, tel.
0244/401.360, int. 2431 sau 2659. Director General
ing. Liviu Ilaşi. Director Direcţia Economică ec.
Sanda Toader.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal – 20270. Dosar de executare nr. 8416700/2015.)Nr. 14782 din
12.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015 luna mai ziua 12. 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 mai, 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 Matinal SRL
cu sediul ﬁscal în localitatea Lehliu Gară, sat Răzvani, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de
identiﬁcare ﬁscală 8416700. Ansamblu de bunuri imobile compus din: - clădire spațiu
comercial în suprafață de 183 mp, compus din 3 camere, construită din bolțari de
beton, învelitoare din tablă, fundații de beton, șarpantă lemn cu instalații de apă și
electricitate. Stare de uzură aprox. 10%, situată în localitatea Lupșanu, jud. Călărași; teren intravilan curți construcții în suprafață de 1385 mp. Total valoare ansamblu de
bunuri imobile: 71.076 Ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicabilă 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: nu sunt. Creditori, Sarcini: x, x. 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: 12.05.2015.

ADUNĂRI GENERALE
S.C. Comnord S.A. cu sediul în Bucureşti, Calea
Griviţei 136, Sector 1, Bucureşti, J40/493/1991,
C.U.I. RO1590368 anunţă toţi acţionarii săi că s-a
întocmit raportul trimestrial aferent trimestrului I
2015. Raportul este pus la dispoziţia celor interesaţi
la sediul societăţii, mai sus menţionat, şi pe site-ul
www.comnord.ro. Preşedintele Consiliului de
Administraţie.
S.C. Girueta S.A. cu sediul în com. Jilava, jud. Ilfov,
J23/1589/2004, C.U.I. RO477558 anunţă toţi acţionarii săi că s-a întocmit raportul trimestrial aferent
trimestrului I 2015. Raportul este pus la dispoziţia
celor interesaţi la sediul societăţii, mai sus
menţionat, şi pe site-ul www.gyrueta.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie.
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Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia nr.
787/23.04.2015: Având în vedere următoarele:
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3 alin. (1)
lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), şi art.14 din O.U.G. nr.
93/2012 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Autorităţiii de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Legii nr.151/2014 privind clarificarea
statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piata RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea AGEA din data
de 15.01.2015 a societăţii Aviaţia Utilitară Bucureşti
S.A. privind „demersurile legale necesare în vederea
admiterii la tranzacţionare a acţiunilor pe sistemul
alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori Bucureşti”, prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș
anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Ciocanel Construct Center – Pitești, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Ron, fără TVA]: Depozit - spațiu depozitare în supr. 232,98 mp - situat în
sat Valea Mare, Ștefănești, Jud. Argeș - 233.310 lei; Clădire cu etaj în supr. 317,34
mp - situată în sat Valea Mare, Ștefănești, Jud. Argeș - 440.360 lei. Prețurile
menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind
prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea
de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare
(10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 27-05-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 28-05-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5 - tel. 0248.211511, 3252.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 5 – tel.
0248.211511, 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile si imobile. Licitația a-II-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 29, ora 12. În
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 29, Mai 2015, ora 12, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul
Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație
publică deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Radu Angelin cu
domiciliul ﬁscal în orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu. Denumire bunuri mobile si
imobile - descriere sumară: Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, (exclusiv
TVA): Autoturism Mercedes 250D, (GR-98-RUX), 4250 lei; Teren intravilan – în
suprafață de 2.102 m.p. situat în orașul Bolintin Vale, str. Republicii nr. 104, jud.
Giurgiu, 130613 lei. Bunurile mobile și imobile nu sunt grevate de sarcini. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate
cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr.
571/2003), cu modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA „livrarea de
către orice persoană a unei construcții, a unei părți a acesteia și a terenului pe care
este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației ((inclusiv TVA) în contul
nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare
licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de
stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe propria
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să
se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoană de
contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.

18

ANUNŢURI

RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate,
prevederile Decizei nr. 180/20.03.2015 a Bursei de
Valori Bucureşti S.A. privind acordul de principiu
cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emise de
societatea Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. în cadrul
sistemului alternativ administrat, solicitarea formulată de societatea Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A.
privind emiterea Deciziei ASF de admitere la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare
administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în
baza analizei direcţiei de specalitate şi a hotărârii
adoptate în şedinţa din data de 22.04.2015,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a
decis emiterea următorului act individual
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise de
societatea Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A. (CUI:
1555298). Art. 2. Societatea Aviaţia Utilitară

JOI / 14 MAI 2015
Bucureşti S.A. şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. au
obligaţia să întreprindă demersurile necesare în
vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei
Decizii ale Legii nr. 151/2014 şi ale Reguamentului
ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta Decizie se comunică societăţii Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A.,
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe
pagina de web şi în Buletinul electronic al ASF.
Preşedinte Mişu Negriţoiu.
Consiliul de administraţie al S.C. Astra Com S.A.,
cu sediul în Bucureşti, str. Menuetului nr. 4, etaj 3,
ap. 11, sector 1, număr de ordine la O.R.C.T.B.
J40/7604/2007, C.U.I. 1316959, în baza art. 117 din
legea 31/1990 republicată şi modificată convoacă la
adresa sediului social din Bucureşti, str. Menuetului
nr. 4, etaj 3, ap. 11, sector 1, Adunarea generală
ordinară a acţionarilor în data de 15 iunie 2015,
orele 11.00. Ordinea de zi propusă pentru Adunarea

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC M&K Auto Sport SRL - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stoc marfă conform
listă anexă cu 24 de poziții la valoare de inventar totală de 17445 lei, 6.275 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a treia licitație. Stoc marfă conform listă anexă cu 29 de poziții la
valoare de inventar totală de 14134 lei, 7.900 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua
licitației suma să poata ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 08/06/2015. Licitația va avea
loc în data de 09/06/2015, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu este cazul. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitatiei. Relațtii
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.

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. 309327 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 10811/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
2015, ora 11.00, 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 Edilizia Umbra Blok
SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Amara, nr. 10, jud. Ialomița, cod de
identiﬁcare ﬁscală 21572226: 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: 1. Autocamion Daimler Benz AG / Mercedes Benz
1938, an fabr. 1984, c.c. 11946 cm3, 290 kw, neînmatriculat în RO, 11000 lei; 2.
Buldoexcavator FAI 590B, an fabr. 1992, c.c. 3865 cm3, 63 kw, 25200 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Mai
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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.

Generalǎ ordinară este următoarea: 1. Aprobarea
Situaţiilor Financiare Anuale pentru exerciţiul
financiar 2014. 2. Aprobarea Raportului de
Gestiune al Consiliului de Administraţie pentru
exerciţiul financiar 2014. 3. Descărcarea de gestiune
a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar 2014. 4. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent efectuat în baza încheierii unui contract de prestări servicii pentru
auditarea situaţiilor financiare ale anului 2014. 5.
Alegerea, revocarea şi/sau prelungirea mandatelor
membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii.
În cazul neîntrunirii cvorumului necesar pentru
prima convocare, Adunarea Generală Ordinară se
reconvoacă automat pentru data de 16 iunie 2015,
orele 11.00, la aceeaşi adresă. Participarea la
Adunarea Generală a Acţionarilor se face în nume
propriu sau prin reprezentare cu procura în
condiţiile legii 31/1990 republicată şi modificată
prin legea 297/2004. Pot participa la adunare toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor până
la data de 01.06.2015. Materialele referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate
sau procurate de la sediul societăţii începând cu
data de 12 iunie 2015.
Preşedintele Consiliului de Administraţie, Margaritidis Dimitrios.

LICITAȚII
SC BOMAS DISTRIBUTIONS SRL prin lichidator,
anunţă vânzarea la licitaţie publică bunurilor aflate
în patrimoniul societăţii, respectiv magazine tip
termopan, autoutilitară marca Peugeot Boxer,
autoutilitară Fiat Ducato, mobilier magazin, etc.
Preţul de pornire al licitaţiei fiind redus cu 50% din
preţul stabilit în raportul de evaluare. Licitaţiile vor
avea loc pe data de:18.05.2015, 20.05.2015,
27.05.2015, 04.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015,
18.06.2015, 22.06.2015, 25.06.2015 şi 30.06.2015
orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova.
Condiţiile de participare şi relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.
SC Sarena S.G. SRL prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitaţie publică bunului aflat în patrimoniul societăţii, preţul de pornire al licitaţiei este
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de evaluare. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 18.05.2015,
20.05.2015, 27.05.2015, 04.06.2015, 10.06.2015,
12.06.2015, 18.06.2015, 22.06.2015, 25.06.2015 şi
30.06.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7.

Condiţiile de participare şi relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.
SC Mymob Myjob SRL prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitaţie publică bunului imobil aflat în
patrimoniul societăţii şi anume: terenul intravilan
în suprafaţă de 4.632 mp, situat în com Topalu, str.
Soarelui, nr.710, jud. Constanţa, preţul de pornire al
licitaţiei fiind redus cu 50%, din preţul stabilit în
raportul de evaluare în cuantum de 32.425 lei (fără
TVA) şi 40.207 lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc
pe data de: 18.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015,
04.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 18.06.2015,
22.06.2015, 25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 13.00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de
participare şi relaţii suplimentare la tel.
0344104525.
SC Land SRL prin lichidator, anunţă vânzarea la
licitaţie publică a bunului imobil aflat în patrimoniul societăţii situat în loc. Boldeşti Scăieni, Cartier
Seciu, nr.287, jud. Prahova, imobil compus din teren
intravilan în suprafaţă de 839 mp şi construcţiile
C1, C2, C3 şi C4, construcţii ce sunt deteriorate ca
urmare a unui incendiu. Preţul de pornire al licitaţiei fiind redus cu 25% din cel stabilit în raportul
de evaluare şi anume: 42.825 lei (fără TVA) şi
53.103 lei (cu TVA). Licitaţiile vor avea loc pe dată
de: 18.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015, 04.06.2015,
10.06.2015, 12.06.2015, 18.06.2015, 22.06.2015,
25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 13.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1
Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de participare şi relaţii suplimentare la tel. 0344104525.
SC Simona Prahova SRL prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor aflate în
patrimoniul societăţii debitoare conform raportului
de reevaluare şi a regulamentului de vânzare a
bunurilor ce au fost încuviinţate de Adunarea Creditorilor din 26.02.2015, şi anume: dedurizator NG
28, Cazan abur, unitate de cernut făină, maşină de
ambalat Pony, maşină profesională de curăţenie,
cuptor rotativ Bongard, malaxor spiral Bongard,
dospitor Bongard, mixer planetar Saturn, cernator,
Dragon, maşină foetaj, divizor manual, modelator
lung, maşină de spălat navete, cuptor vatra, Furgon
Vokswagen, etc. Preţul de pornire al licitaţiei fiind
redus cu 25% din preţul stabilit în raportul de
reevaluare. Licitaţiile vor avea loc pe dată de:
18.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015, 04.06.2015,
10.06.2015, 12.06.2015, 18.06.2015, 22.06.2015,
25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 13.00 la sediul lichi-

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. 309324 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 4534/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
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 Daneolica SRL, cu
sediul în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, bl. D4, sc. A, ap. 2, jud. Ialomița,
cod de identiﬁcare ﬁscală 21945945: 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. Teren
arabil = 4000 mp, extravilanul loc. Platonești, tarla 535/2, parcela 35, 3364 lei,
Scutit; 2. Teren arabil = 6470 mp, extravilanul loc. Platonești, tarla 612/2, parcela
27, 5824 lei, Scutit. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Mai 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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.

ANUNŢURI
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datorului din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab.7B Et.7. Condiţiile de participare şi relaţii
suplimentare la tel. 0344104525.
SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate în patrimoniul acesteia, respectiv:
magazine tip termopan, autoturisme, malaxor,
mixer planetar, etc. Preţul de pornire al licitaţiei
fiind resdus cu 25% din preţul stabilit în rapoartele
de evaluare, conform hotărârii Adunării Creditorilor din 29.01.2015 şi a regulamentului de licitaţie
publică. Licitaţiile vor avea loc pe data de:
18.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015, 04.06.2015,
10.06.2015, 12.06.2015, 18.06.2015, 22.06.2015,
25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 13.00 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
SC Ligirom Construct SRL, societate af lată în
faliment prin lichidator judiciar anunţă vânzarea
la licitaţie publică a bunului mobil, aflat în patrimoniul societăţii debitoare, preţul de pornire al
licitaţiei fiind redus cu 50% din preţul stabilit în
raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea
loc pe data de: 18.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015,
04.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 18.06.2015,
22.06.2015, 25.06.2015 şi 30.06.2015 orele 13.30, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 5, cab 5E. Relaţii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, şi la
telefon 0344104525.
Debitorul SC ARIETIS IMPEX SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC ARIETIS
IMPEX SRL în valoare de 7.249,34 Lei exclusiv
TVA; 2.Stoc de marfă, aparținând SC ARIETIS
IMPEX SRL în valoare de 73.458,71 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru mijloacele fixe, obiectele de inventar și stocul de marfă
aparținând SC ARIETIS IMPEX SRL reprezintă
50% din valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO15BITR003010063364RO01 deschis la Veneto
Banca s.p.c.a Ag. Ploiești până la orele 14 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până
la aceeași dată a Regulamentului de licitație pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul

lichidatorului judiciar. Pentru mijloace fixe, obiecte
de inventar și stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de 22.05.2015, ora
10.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 29.05.2015, 05.06.2015, 12.06.2015, 19.06.2015
ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Mun. Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44A,
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.
Debitorul SC PSV INDUSTRIES SA societate în
procedură de reorganizare, prin administrator
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1.Cinci autoturisme Daewoo Cielo, an
fabricație 2007, preț pornire licitație pentru fiecare
autoturism în parte -1.800 Euro inclusiv TVA;
2.Autoturism Dacia Logan 1.5 DCI, MCV 7 locuri,
an fabricație 2007, preț pornire licitație -1.500 Euro
inclusiv TVA; 3.Autoturism Skoda Octavia, 1.6
benzină, an fabricație 2008, preț pornire licitație
-3.900 Euro inclusiv TVA; 4.Autoturism Hyunday
Santafe, an fabricație 2007, preț pornire licitație
-6.400 Euro inclusiv TVA; 5.Autoturism Land
Rover Discovery 3, an fabricație 2009, preț pornire
licitație -12.900 Euro inclusiv TVA; 6.Autoutilitară
Iveco Daily, 7 locuri, an fabricație 2007, preț
pornire licitație -5.100 Euro inclusiv TVA; 7.
Autoutilitară Mitsubishi L200, an fabricație 2007,
preț pornire licitație -6.200 Euro inclusiv TVA; 8.
Autoutilitară Dacia Double Cab 1.9D, an fabricație
2005, preț pornire licitație -900 Euro inclusiv TVA;
9.Mijloace fixe si obiecte de inventar, apartinand
SC PSV INDUSTRIES SA in valoare de 2.481
Euro inclusiv TVA; Prețul Regulamentului de licitație pentru bunurile aflate în proprietatea SC PSV
INDUSTRIES SA este de 300,00 Lei exclusiv TVA.
-Prețul de pornire al licitaților pentru autovehicule,
mijloace fixe și obiecte de inventar, aparținând SC
PSV INDUSTRIES SA reprezintă 100% din
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte,
iar listele cu aceste bunuri pot fi obținute de la
administratorul judiciar cu un telefon în prealabil
la 021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO98RZBR0000060011763080 deschis la RAIFFEISEN BANK PLOIESTI până la orele 14 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10%
din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea

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. 309326 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 11260/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
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 Tatu Invest SRL cu
sediul în localitatea Slobozia, str. Cosminului, bl. BN5, sc. B, ap. 24, jud. Ialomița,
cod de identiﬁcare ﬁscală 24438602: Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Autoutilitară Ford Transit Furgon, an fabr. 2010, c.c. 2402 cm3, 74 kw, masa max.
aut. 3500 kg. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 24077 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Mai
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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.

până la aceeași dată a Regulamentului de licitație
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la
sediul administratorului judiciar. Pentru autovehicule, mijloace fixe și obiecte de inventar prima
ședință de licitație a fost fixată în data de
22.05.2015, ora 12.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de lici-
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tații vor fi în data de 29.05.2015, 05.06.2015,
12.06.2015, 19.06.2015, 26.06.2015 ora 12.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al administratorului judiciar din Mun. Ploiești, Str.
Elena Doamna nr. 44A, Județ Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 510029. Nr. 6342 din 13.05.2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, se face cunoscut că în data de 05.06.2015 orele 11.00 în Călărași str.
Eroilor nr. 6 - 8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Doru Victor cu sediul în loc. Cuza
Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal 1671029510039, în dosar de executare nr.
6342/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - teren
arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza Vodă, județul Călărași, Tarlaua
77/4, Parcela 6 - valoare 15.263 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. 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 al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele 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 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. Anunțul a fost publicat în cotidianele Jurnalul Național și
Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

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. 309323 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 13923/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
2015, 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 debitoarei SC Naturleg Organic
Farming SRL cu sediul în localitatea Valea Ciorii, str. Ioan Slavici, nr. 29, jud.
Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 23610717: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul): Linie de irigare prin picurare Taldrip 17 mm/ 15 mil/ 33 cm 1LPI,
Lungime = 168000 m, an fabr. 2013. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 17831
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Mai
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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.

20

ANUNŢURI

relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0723.131.050, dl. Zotescu Petrica.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-

JOI / 14 MAI 2015
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane
Juridice. Nr. 1569/ 08.05.2015. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Ziua 08, luna
mai, anul 2015. În temeiul art. 162 alin. (1) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 510039. Nr. 1075779 din 12.05.2015. Anunț privind vânzarea pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 03.06.2015, orele 11.00, în
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Ivan Loredan Ionel cu sediul în
loc. Vâlcelele, județul Călărași, cod ﬁscal 1741206510039, în dosar de executare nr.
1075779/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: teren arabil extravilan 2000 mp din care 1045 mp cu vie și 955 arabil situat în comuna
Vâlcelele, județul Călărași, CF 21024, nr. cadastral 21024 UAT Vâlcelele - valoare 3045
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. 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 al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele jurudice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine
- actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice romane copie de pe actul de identitate, pentru persoanele 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 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. Anunțul a fost
publicat în cotidianele Jurnalul Național și Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.

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. 309328 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 15383/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
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 SC Marian 74 Construct
SRL, cu sediul în localitatea Mărculești, str. Mărășești, nr. 20, jud. Ialomița, cod de
identiﬁcare ﬁscală 32364387: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Autoutilitară Ford Transit FNFY, suprastructură deschisă, an fabr. 2001, c.c. 1998
cm3, 73 kw, masa max. aut. 2900 kg. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA:
20200 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute
de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 25 Mai 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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.

de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
data de 26.05.2015, ora 10.00, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ cu
sediul în localitatea Piatra Neamţ, b-dul Traian
nr. 19 bis, se vor vinde prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile: 1. Bunurile debitorului SC Baciu Elfan SRL cu domiciliul fiscal în
loc. Piatra Neamț, str. Decebal nr. 96, ap. 39, jud.
Neamț cod de identificare fiscală 2046047, dosar
de executare 674: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, Buc., Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA *(lei): Autoturism Renault Kangoo, fabricație - 2002, motor - 1,5
cmc - motorină, km ~ 320.000, stare - satisfăcătoare, Procesul verbal de sechestru nr. 28093/
06.06.2013 emis de AJFP Neamț, 1, 4419 lei;
Autoturism – Dacia Double Cab 4x4, fabricație 2006, motor -1,5 cmc - motorină, stare - degradat,
Procesul verbal de sechestru nr. 28093/ 06.06.2013
emis de AJFP Neamț, 1, 2546 lei. 2. Bunurile
debitorului SC Electrocasnica SRL cu domiciliul
fiscal în loc. Piatra Neamț, str. Decebal bl. I3, jud.
Neamț, cod de identificare fiscală 2040478, dosar
de executare 148: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, Buc., Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA *(lei): Autoutilitară - Ford
Transit, fabricație - 2006, motor - motorină, km ~
475.000, stare - satisfăcătoare, Procesele verbale
de sechestru nr. 32453/ 17.07.2014 și 1133/
05.02.2015 emise de AJFP Neamț, 1, 14822 lei;
Autoturism – BMW 560l, fabricație - 2007, motor
- benzină, km ~ 100.000, stare - foarte bună,
Procesul verbal de sechestru nr. 1131/ 05.02.2015
emis de AJFP Neamț și procesul verbal privind
instituirea sechestrului mobiliar definitiv în lipsă
nr. 83/2014/ 02.02.2015, întocmit de BEJ Mocanu
Pavel, 1, 34269 lei. 3. Bunurile debitorului SC
Confort Therm Proiect SRL cu domiciliul fiscal în
loc. Piatra Neamț, str. Decebal nr. 55, ap. 36, jud.
Neamț, cod de identificare fiscală16143457, dosar
de executare 8735: Denumirea bunului mobil,
descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, Buc., Prețul de pornire a
licitației, exclusiv TVA *(lei): Autoturism – Skoda
Octavia, fabricație - 2006, motor - motorină, km ~
237.000, stare - bună, Procesele verbale de
sechestru nr. 14577/ 12.03.2014 și 1203/ 18.02.2015
emise de AJFP Neamț, 1, 16979 lei; Autoturism –
Citroen C3, fabricație - 2006, motor - benzină, km

~ 62.000, stare - bună, Procesele verbale de
sechestru nr. 14577/ 12.03.2014 și 1203/ 18.02.2015
emise de AJFP Neamț, 1, 10242 lei. 4. SC
Pavesmac SRL, cu domiciliul fiscal loc. Garcina,
comuna Garcina, jud. Neamţ, cod de identificare
fiscală 21240251, dosar de executare GA-170:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:,
Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile: Procesele verbale de sechestru nr. 1405
din 23.09.2014 și nr. 1145/ 06.02.2015, emis de
A.J.F.P. Neamţ:, Buc., Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Autoturism Volkswagen Caravelle, an fabricație 1994, nr. kilometri
283254, stare degradată, 1, 11724 lei; Autoutilitară Iveco Daily 35.8 Grinta, an fabricație 1986,
nr. kilometri 370914, stare degradată, 1, 10080 lei.
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile este 24%. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să
prezinte, până în ziua lucrătoare precedentă
termenului de vânzare la licitaţie (25.05.2015, ora
16.30) următoarele documente: oferte de
cumpărare, în cazul vânzării la licitaţie;
dovada plăţii taxei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata se
va face în contul Administraţiei Judeţene
a F i n a n ţ e l o r P u b l i c e N e a m ţ , n r.
RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 2612782
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant
(procură special autentică); pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul
registrului comerţului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie de
pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,
în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează

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. 309329 din 12.05.2015. Dosar de executare nr. 12647/2014. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri mobile, data 12 Mai 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 27 Mai
2015, ora 14.30, 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 Avramita Ioana I.I., cu
sediul în localitatea Andrășești, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 26278346:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Combină agricolă Claas
Medion 310, an fabr. 2010, 204 CP, lățime lucru 5,1 m, header rapiță 5,1 m, buncăr
cereale 5800l. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 376200 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Mai
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 dispozitiilor 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: 13.05.2015.
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www.jurnalul.ro
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru sau la telefon numărul 0233207602, interior 4410 între orele 8,30 - 10.00. Data afişării:
08.05.2015.

PIERDERI
SC Pyronova Is Romania SRL, cu sediul în Cluj
Napoca, CUI:RO18781745, J/12/4407/2006, a pierdut
ştampila societăţii nr.12 rotundă, dimensiune medie,
conţine denumirea societăţii, CIF:18781745, culoarea
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gri. O declară nulă începând cu data de 20.04.2015.

-Decembrie 1989. O declar nulă.

Pierdut legitimaţie seria I.R.M.S. nr. 01218 pe
numele Soare Niculae emitent Secretariatul de Stat
pentru problemele revoluţionarilor pentru calitatea-luptător pentru Victoria Revoluţiei Române

S.C. Com Soriano S.R.L., C.U.I. 3004058,
J40/32525/1992, adresa: Str. Baltagului nr.4, bl. V76,
sc.2, ap.17, Sector 5, Bucureşti, declarăm pierdută
casa de marcat taxi tip MICROSIF seria 20663.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Urziceni. Anunț privind
valoriﬁcarea de bunuri sechestrate. În temeiul art. 162 din Codul de Procedură
Fiscală, republicată, Administrația Finanțelor Publice Urziceni organizează licitație
publică la sediul acesteia din str. Revoluției nr. 11A, la datele și orele de mai jos
pentru societățile și bunurile următoare: 1. SC Alexfer SRL Alexeni – 25 Mai 2015,
ora 11.00 - Autoturism Dacia SD/KSDEK/Logan, cilindree 1461 cmc, combustibil
motorină, 334661 km parcurși, an fabricație 2008 – preț pornire licitație 6525 lei; 2.
SC Carnig SRL Urziceni – 26 Mai 2015, ora 11.00 - Autoutilitară BB Furgon Dacia SD
FSD 1F Logan, cilindree 1598 cmc, combustibil motorină, 141500 km parcurși, an
fabricație 2008 – preț pornire licitație 6525 lei; 3. SC Gopo Impex SRL Manasia - 27
Mai 2015, ora 11.00 - Autoturism Fiat 223/AXLIA/Doblo, an fabricație 2005, uzură
44% - preț pornire licitație 13500 lei; 4. I.I. Ticu Laurentiu Mihail - Sfântu Gheorghe
– 28 Mai 2015, ora 11.00 - Combinator Knoche Terra DRT 60 H Seria 410520B – preț
pornire licitație 63000 lei; - Scariﬁcator Maschio Attila 300 seria 10R850309 – preț
pornire licitație 22500 lei; 5. I.I. Barbulescu Costel – Sfântu Gheorghe – 29 Mai
2015, ora 11.00 - Combină de recoltat cereale Claas MD Tucano 320, Nr.83200951
cu heder păioase – preț pornire licitație 236100 lei; 6. Banciu Cornel – Manasia – 02
Iunie 2015, ora 11.00 - Teren intravilan în Manasia în suprafață de 1700 mp – preț
pornire licitație 34900 lei - Autoturism berlină Ford B4Y/HJBC1/Mondeo, an
fabricație 2006, 1998 cmc, diesel, avariat – preț pornire licitație - 5000 lei. Prețurile
nu includ TVA. Pentru participarea la licitație ofertanții au obligația să depună în plic
închis, cu cel puțin o zi înainte de licitație, următoarele documente: - oferta de
cumpărare; - dovada depunerii taxei de participare la licitație – 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; - pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe pașaport; - licitatorii persoane ﬁzice sau juridice au obligația să prezinte dovada
emisă de creditorii bugetari că nu au obligații ﬁscale restante. Persoanele care iau
parte la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea
prin procură specială legalizată. Taxa de participare se plătește în lei de către ﬁecare
ofertant la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia și se consemnează
la dispoziția organului de executare în contul indicat de acesta. Relații suplimentare
la sediul Serviciului Fiscal Municipal Urziceni, str. Revoluției nr. 11A sau la telefon
0243.254329; 0243.254330.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1497624. Nr. 5746 din 13.05.2015. Anunț privind vânzarea pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 04.06.2015, orele 11.00, în
Călărași, str. Eroilor nr. 6 - 8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sanda Dumitru cu sediul în
loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1, ap. 10, et. 2, județul Călărași, cod
ﬁscal 1910408510047, în dosar de executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - apartament semidecomandat în
suprafață de 55 mp, Carte funciară nr. 21554 –C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3,
situat în mun. Călărași, str. Flacăra bl. B15 (A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare 88.164
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 30/D/P/2009/04.01.2012,
emis de ICCJ Călărași - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași; ING Bank N.V. Amsterdam – Contract Credit 683022/18.03.2013; - CEC Bank SA
–Contract Credit RQ1404636689522/22.06.2014. 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 al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine
- actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoanele 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 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. Anunțul a fost
publicat în cotidianele Jurnalul Național și Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1664636. Nr. 5126 din 12.05.2015. Anunț privind vânzarea pentru
bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 02.06.2015, orele 10.00, în
Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Dumitrache Vasilica Minodora
cu sediul în loc. Călărași str. N. Titulescu nr. 24, cod ﬁscal 2740320510054, în dosar de
executare nr. 1664636/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - imobil construcție 131 mp și teren 225 mp, Carte funciară nr. 23608, nr.
cadastral 23608, situat în mun. Călărași, Str. N. Titulescu nr. 24 cartier periferic valoare 68.560 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal
30/D/P/2009/04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a
Criminalității Organizate Călărași. 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 al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă
pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele 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 ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitatecu 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. Anunțul a fost publicat în
cotidianele Jurnalul Național și Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 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.
1820624513383/ 2015.)Nr. 14538 din 11.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 11. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna mai, anul 2015, ora
9.00, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Ionita Sevastel Petrica cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Frăsinet str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, jud. Călărași,
cod de identiﬁcare ﬁscal CNP1820624513383. 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, (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): 1. Autoturism marca Dacia Solenza, serie șasiu
UU1R5A71533364623, nr. înmat. CL-02-FOC, 5.158 lei, 24%. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, 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: 11.05.2015.

