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OFERTE SERVICIU
Angajăm tranşatori cu experienţă pentru tansat şi 
dezosat carne pui. Salariu este de la 1600 la 2000 lei în 
funcţie de experienţă. Ne găsiţi în zona Maşina de Pâine. 
0725.389.277.

Diamond Car SPA angajează spălători auto. Pachet 
salarial atractiv. Deţinerea permisului de conducere 
constituie avantaj. Interviurile au loc zilnic, de luni până 
vineri, la orice locaţie Diamond Car SPA între orele 
11.00–17.00. Telefon:-0737.512.744, 0737.512.745.

În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. 
Ion Mihalache  nr.15-17, sectorul 1, organizează în data 
de 27 octombrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de 
recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă 
de: -expert, clasa I, grad profesional principal– Direcţia 
Economică şi Resurse Umane– Serviciul Asigurarea 
Capacităţii Administrative. Condiţii necesare ocupării 
postului: studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare 
absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe economice/ 
ştiinţe ale educaţiei, vechime în specialitatea studiilor 
minim 5 ani. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a 
concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt 
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. 
Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.

Primăria comunei Traian, judeţul Teleorman, organi-
zează concurs de recrutare pentru următoarea funcţie 
contractuală de execuţie, 1 (unu) post contractual, de 
asistent medical comunitar în cadrul Compartimentului 
Asistenţă Socială din Aparatul de specialitate al prima-
rului Comunei Traian, judeţ Teleorman. Concursul se va 
desfăşura la sediul Primăriei comunei Traian, judeţul 
Teleorman, în data de 03.11.2015, ora 10,00 - proba scrisă, 
04.11.2015, ora 10,00 - interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune până la data de 02 noiembrie 2015, 
ora 16,00, la sediul Primăriei comunei Traian. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei 
Traian nr. de telefon 0247/420613, persoana de contact - 
dl secretar Băcanu Petre Laurenţiu.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str. 
Apolodor nr.17, sector 5, organizează, în data de 16 
noiembrie 2015 (proba scrisă),  examen pentru promo-
varea în gradul profesional imediat superior celui deţinut 
a funcţionarilor publici care sunt numiti in functii publice 
de executie specifice de inspector antifrauda la Direcţia 
generală antifraudă fiscală. Condiţiile de participare şi  
de desfăşurare a examenului, bibliografia şi alte infor-
maţii sunt afişate la sediul Agenţiei Naţionale de Admi-
nistrare Fiscală şi publicate pe pagina de internet a 
Agenţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
319.97.59 / 319.97.68 /int. 2018, 2492, 2026, 2011, 2059, 
1342, precum şi pe site-ul www.anaf.ro secţiunea INFO 
ANAF -anunţuri- Resurse umane-Concurs Direcţia 
Generală Antifraudă Fiscală.

Inspectoratrul Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor Si 
Materialului Saditor Satu Mare cu sediul în Satu Mare 
str. Lăcrămioarei nr. 37 CF. 3897068. Organizează 
concurs, conform  Legii nr. 188 /1999 si HG 611/2008, 

pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacanta de 
consilier grad profesional principal-1 post de inginer 
agronom in cadrul Compartimentului  analize de labo-
rator, primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare 
fitosanitara. Data si locul examenului: -23,11.2015 la ora 
10 la sediul I.T.C.S.M.S.  Satu-Mare  -proba scrisa 
25.11.2015 la ora 10  la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare – 
interviul. Condiţii de participare la concurs: - studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalent, în domeniul agronomie specia-
lizarea agricultura -5 ani vechime in specialitatea funcţiei. 
Criterii suplimentare: - curs managementul calitaţii in 
laborator; sau - curs auditul sistemului de  management 
al calitaţii pentru laboratoare de incercari si / sau etalo-
nari; - operare P.C. Pentru ocuparea funcţiei publice  de 
execuţie vacante dosarele de concurs se  depun in termen 
de 20 zile de la data publicării anunţului in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a, la sediul ITCSMS 
Satu-Mare. Dosarul de înscriere va conţine următoarele; 
a) formularul de inscriere; b) copia actului de identitate; 
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta 
efectuarea unor specializari; d) copia carnetului de 
munca sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste 
vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor 
necesare ocuparii funcţiei publice; e) cazierul judiciar; f) 
adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunza-
toare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii 
concursului de catre medicul de familie al candidatului 
sau de catre unitaţile sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
proprie raspundere sau adeverinţa care sa ateste ca nu a 
desfasurat activitaţi de poliţie politica. Copiile de pe 
actele prevazute se prezinta in copii legalizate sau insoţite 
de documentele originale care se certifica pentru confor-
mitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de 
concurs. Tematica pentru concurs se va pune la dispozitia 
solicitanţilor de catre unitate. Director Executiv ec. 
Magurean Maria.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului Sector 6 din str. Cernişoara  nr.  38-40, sector 6, 
organizează concurs pentru posturi contractuale de 
execuţie, perioadă nedeterminată în data de 06.11.2015 
ora 10.00 proba practică/ scrisă  şi interviu pe 10.11.2015 
ora10.00 pentru următoarele posturi vacante: 1. Centre 
Social Multifuncţionale: -1 post de medic- Condiţii de 
ocuparea postului: studii superioare de specialitate; 
vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; aviz de liberă 
practică; -6 posturi de inspector de specialitate- Condiţii 
de ocuparea postului: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul socio-uman; vechimea/ 
voluntariatul constituie avantaj; modul pedagogic; -2 
posturi de asistentă medicală- Condiţii de ocuparea 
postului: studii postliceale de asistent medical absolvite cu 
diplomă; vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; aviz 
de liberă practică; -4  posturi de referent- Condiţii de 
ocuparea postului: studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat, liceu pedagogic; vechimea/ voluntariatul 
constituie avantaj; -20  posturi de muncitor calificat 
(infirmieră)- Condiţii de ocuparea postului: studii gene-
rale; vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; certificat 
de calificare infirmieră/ baby sitter/ îngrijitor copii; -2 
posturi muncitor calificat (îngrijitor)- Condiţii de 
ocuparea postului: studii generale; vechimea/ voluntari-
atul constituie avantaj; -1 post muncitor calificat 
(bucătar)- Condiţii de ocuparea postului: studii generale; 
curs de calificare bucătar; vechimea/ voluntariatul consti-
tuie avantaj; -1 post muncitor calificat (întreţinere)- 

Condiţii de ocuparea postului: studii generale; vechimea/ 
voluntariatul constituie avantaj; certificat de calificare 
mecanic/ întreţinere utilaje;
2. Persoane Vârstnice “Sf. Mucenic Fanurie”: -2 posturi 
de muncitor calificat (infirmieră)- Condiţii de ocuparea 
postului: studii generale; vechimea/ voluntariatul consti-
tuie avantaj; certificat calificare infirmieră/ îngrijire 
bătrâni/ îngrijire la domiciliu; 3. Cluburile Seniorilor: -1 
post de inspector de specialitate- Condiţii de ocuparea 
postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul psihologie/asistenţei sociale; vechimea/ 
voluntariatul constituie avantaj; -2 posturi de psiholog- 
Condiţii de ocuparea postului: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie; vechimea/ 
voluntariatul constituie avantaj; aviz de liberă practică; -4 
posturi muncitor calificat (îngrijitor)- Condiţii de 
ocuparea postului: studii generale; vechimea/ voluntari-
atul constituie avantaj; 4. Cantine Sociale: -2 posturi de 
asistent social- Condiţii de ocuparea postului: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
asistenţei sociale; vechimea/ voluntariatul constituie 
avantaj; Aviz de liberă practică; -4 posturi de referent- 
Condiţii de ocuparea postului: studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechimea/ voluntariatul consti-
tuie avantaj; -4 posturi muncitor calificat (bucătar)- 
Condiţii de ocuparea postului: studii generale; curs de 
calificare bucătar; vechimea/ voluntariatul constituie 
avantaj; -1 post muncitor calificat (întreţinere)- Condiţii 
de ocuparea postului: studii generale/ profesionale; 
vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; certificat de 
calificare mecanic/ întreţinere utilaje; 5. Complex de 
Servicii de Recuperare: -2 posturi de Inspector de specia-
litate- Condiţii de ocuparea postului: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei; 
vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; Aviz de liberă 
practică; -1 post de asistent medical- Condiţii de 
ocuparea postului: studii postliceale de asistent medical 
absolvite cu diplomă; vechimea/ voluntariatul constituie 
avantaj; aviz de liberă practică; 6. Compartiment Recu-
perare la Domiciliu: -1 post de Psiholog- Condiţii de 
ocuparea postului: studii superioare absolvite cu diplomă 
de licenţă în domeniul psihologie; vechimea/ voluntari-
atul constituie avantaj; aviz de libera practică; 7. Complex 
Servicii Sociale Istru: -3 posturi de Inspector de speciali-
tate- Condiţii de ocuparea postului: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul socio-uman; 
vechimea/ voluntariatul constituie avantaj; 8. Centrul de 
Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă “Arlechino”: -1 
post de Inspector de specialitate- Condiţii de ocuparea 
postului: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul socio-uman; vechimea/ voluntariatul consti-

tuie avantaj; Dosarul de înscriere la concurs se depune în 
perioada 16.10.2015- 29.10.2015 ora 16,30  la sediul 
D.G.A.S.P.C. Sector 6, Bucureşti, Str. Cernisoara, nr.38-40 
şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documente preva-
zute  la art.6, sector 2, conform H.G. nr.286/2011 *actua-
lizat. Concursul se va desfăşura în  str. Floare Roşie nr. 7A 
-Bucureşti- Sector 6. Condiţiile de desfăşurare a concur-
sului sunt afisate la sediul institutiei şi pe pagina de 
internet www.asistentasociala6.ro. Relaţii suplimentare la 
tel. 021/745.72.37 int.133.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărți vechi şi noi toate 
domeniile, manuscrise, carte veche românească, tablouri, 
grafică, icoane vechi, statuete, porțelan, diverse obiecte 
vechi. Deplasare la domiciliu, 0751.221.166.

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea “Strămoşii Poporului Român” 
reprezintă puntea de suflet cu Românii de 
pretutindeni. Tel.  0761.674.276; 
0733.940.772.

Slot Machine originale Novomatic FV623, Gaminator, 
Cobra, Ultimate, Sizzling, preţuri 750-1250Eur/buc, 
negociabil funcţie nr.buc, factură, nu se aplică TVA. 
0752.106.666. 

VÂNZĂRI CASE-VILE
Casă săsească, 6 camere +2051 mp teren, Nemsa - Sibiu. 
Curent, gaz, canalizare, centrală lemne. 0269.257.799, 
0766.551.106.

CITAȚII
Se citează Ignăţoiu Florentina Silvia cu ultimul domiciliu 
în Hălchiu, Şirul Văii 306, în dosarul 31970/197/2013, 
Judecătoria Braşov, granituire pentru 27.10.2015, ora 
13.00.

Cetăţeanul Torok Iosif, domiciliat în localitatea Cetatea 
de Baltă, jud. Alba, este chemat în instanţă, camera sala1, 
complet C36 m, jud. Iaşi, în data de 9 noiembrie 2015, 
ora 8.30, pentru procesul de divorţ cu reclamata Torok 
Anna Maria.

Numitul Cimpoia Vasile cu domiciliul în comuna Casin, 
jud. Bacău, Cimpoia Elena cu domiciliul în Oneşti, str. 

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 Fizice. 
Nr. 320310 din 14-10-2015. Dosar de executare nr. 1690408212959. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Data 14 octombrie 2015. 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 octombrie 2015, orele 12.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 121, jud. Ialomița, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Oltei 
Paul, cu domiciliul în localitatea Rovine, comuna Reviga, jud. Ialomița: Denumirea 
bunului imobil: 1. Casă de locuit P + M și teren aferent intravilan, curți – construcții, 
loc. Rovine, com. Reviga, jud. Ialomița. Preț de evaluare exclusiv TVA diminuat cu 
25%: 183.975 lei. Cota TVA: scutit. Licitația se află la al doilea termen. Cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, scutit în 
conformitate cu prevederile art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun în plic 
închis, până cel târziu în data de 28 octombrie 2015, orele 10.00, următoarele 
documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 
10% din prețul de pornire a l ic itaț iei (care se va v ira 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; pentru persoanele fizice străine copie pașaport, urmând să se prezinte la 
dată stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. c) 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 177.
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Libertăţii, nr. 29, Sc. A, apt. 8, jud. Bacău, Calistru George 
Valentin cu domiciliul în loc. Tudor Vladimirescu, jud. 
Arad, sunt citaţi în data de 4 noiembrie 2015 la Judecă-
toria Dorohoi în dosar nr. 1890/222/2009* având ca obiect 
“partaj judiciar” în calitate de pârâţi, reclamantă fiind 
Aghiorghiesei Rodica.

Numitul Badea Gh. Iulian, cu domiciliul cunoscut în 
comuna Mărăcineni, str. Calea Câmpulung, nr. 378, jud. 
Argeş, este invitat să se prezinte la sediul Biroului Notarial 
Alecsoiu Constantin din comuna Mărăcineni, bl. 2, parter, 
judeţul Argeş, în data de 14 noiembrie 2015, orele 9,00, în 
calitate de fiu, pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defuncţilor părinţi: Badea Gheorghe, 
respectiv Badea Elena. Cererea de deschidere a procedurii 
succesorale a fost făcută de Badea Georgeta, în calitate de 
fiică, care a declarat ca succesibili: Badea Iulian – în cali-
tate de fiu, Badea Dumitru – în calitate de fiu şi Badea 
Georgeta – în calitate de fiică. Defuncţii nu au lăsat 
testament. În cazul în care nu vă prezentaţi la termenul 
fixat, având în vedere că nu mai suntem în termenul de 
opţiune succesorală, urmează să fiţi prezumat renunţător, 
conform art. 1112 Cod civil (4). Notar public, Alecsoiu 
Constantin. 

DIVERSE
Administrator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian cu 
sediul in Ploiesti, Str. Valeni, nr.65, jud. Prahova, notifica 
deschiderea procedurii generale de insolventa a SC Peren 
Transtil SRL, dosar nr. 5658/105/2015, Tribunalul 
Prahova. Termen depunere creante: 20.11.2015, Termen 
tabel preliminar: 10.12.2015, Termen tabel definitiv: 
30.12.2015, Adunarea creditorilor: 15.12.2015.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL noti-
fică creditorii cu privire la deschiderea procedurii simpli-
ficate a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014, 
împotriva debitoarei SC Homeland SRL cu sediul în 
Ploieşti, Str. Crizantemelor nr. 2, bl. 7, ap. 11, județul 
Prahova, J29/2071/2005, CUI 18003093, în dosarul 
5899/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, Secția 
a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului -26.10.2015, termenul 
de verificare a creanțelor, de întocmire, afişare şi comuni-
care a tabelului preliminar de creanțe 05.11.2015, 
termenul de definitivare a tabelului creanțelor -20.11.2015. 
Următorul termen de judecată a fost fixat pentru data de 
07.12.2015. Pentru relații: 021.318.74.25.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 3325/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea SC Auto Covaciu SRL CUI 
21938697 J5/1563/2007 îi anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a deschis procedura prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei 
dumneavoastră asupra averii debitoarei SC Auto Covaciu 
SRL este data de 23.11.2015; 2. termenul limită de verifi-
care a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabe-
lului preliminar al creanţelor va fi data de 04.12.2015; 3. 
termenul pentru soluționare eventualelor contestații va fi 
data de 11.12.2015 şi termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv al creanțelor va fi data 29.12.2015; 4. prima 
şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data de 
09.12.2015, ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul 
Bihor.
 
 NOTIFICĂRI
SC GDF Suez Energy Romania SA, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM)Dâmboviţa: nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “Extindere conductă şi branşament gaze 
naturale pentru Tudor Marian, propus a fi amplasat în 
comuna Dragomireşti, str. Pădurii, nr. 4B, judeţ DB. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din 
municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, judetul 
Dâmboviţa în zilele de luni-vineri, între orele 09:00 – 
16:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta obser-
vaţii/comentarii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
   

SOMAȚII
Somaţie. Prin încheierea   de şedinţă din data de 
18.09.2015, instanţa a dispus emiterea unei somaţii (înşti-
inţare) către toate persoanele interesate să facă opoziţie cu 
privire la acţiunea formulată de către reclamantul Piţura 
Ioan, domiciliat în comuna Ruscova, nr. 907, judeţul 
Maramureş. Obiectul principal al cererii reclamantului îl 
reprezintă uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului 
de proprietate cu privire la imobilul în natură teren fânaţ, 
în suprafaţă de 12.961 mp, situat în comuna Bocicoiu 
Mare, sat Crăciuneşti, înscris în CF nr. 50652 Bocicoiu 

Mare, provenit din CF nr. 1137 Crăciuneşti, top 827. 
Persoanele interesate care pot dovedi un drept sau un 
interes legitim precum şi proprietarul tabular Szaplonczay 
Zoltan şi pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a 
comunei Bocicoiu Mare prin Primar, au dreptul să facă 
opoziţie în termen de 6 (şase) luni de la emiterea prezentei 
somaţii. În cazul în care în termen de 6 luni de la emiterea 
somaţiei sau publicaţiei nu s-a făcut opoziţie, instanţa va 
proceda la judecarea cererii reclamantei. (Dosar nr. 
2120/307/2015).
 
Somaţie. Prin încheierea de şedinţă din data de 
11.09.2015, instanţa a dispus emiterea unei somaţii (înşti-
inţare) către toate persoanele interesate să facă opoziţie cu 
privire la acţiunea formulată de către reclamantul Dobeş 
Ricardo-Iosif, domiciliat în Sighetu Marmaţiei, str. Simion 
Bărnuţiu nr. 23/A, jud. Maramureş. Obiectul principal al 
cererii reclamantului îl reprezintă uzucapiunea ca mod de 
dobândire a dreptului de proprietate cu privire la imobilul 
în natură teren fânaţ în suprafaţă de 3195 mp, situat în 
comuna Bocicoiu Mare, înscris în CF nr. 405 Bocicoiu 
Mare, top 516. Persoanele interesate  care pot dovedi un 
drept sau un interes legitim precum şi proprietarii tabulari 
Sztaniszky Gheorghe, Sztaniszky Alajos, Rozenthal 
Samuel şi moştenitorii acestora şi pârâta Unitatea admi-
nistrativ teritorială a comunei Bociciu Mare, au dreptul să 
facă opoziţie în termen de 6 (şase) luni de la emiterea 
prezentei somaţii sau înştiinţări. În cazul în care în termen 
de 6 luni de la emiterea somaţiei sau publicaţiei nu s-a 
făcut opoziţie, instanţa va proceda la judecarea cererii 
reclamantei. (Dosar nr. 2101/307/2015).

ADUNĂRI GENERALE
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Decizia nr. 
2478/08.10.2015: Având în vedere următoarele: prevede-
rile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. 
(1) şi (3), art. 7 alin. (2) şi art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 
privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 privind 
clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzac-
ţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobi-
liare necotate, hotărârea A.G.E.A. societăţii Agromec 
Ciorogârla S.A. conform căreia se aprobă „...tranzacţio-
narea... în sistemul alternativ de tranzacţionare gestionat 
de B.V.B., publicată în Monitorul Oficial al României, 

partea a IV-a, nr. 857/17.02.2015, prevederile art.4 din 
Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al 
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau 
pe piaţa valorilor mobiliare necotate, prevederile Decizei 
nr. 1009/21.09.2015 a Bursei de Valori Bucureşti S.A. 
privind acordul de principiu cu privire la tranzacţionarea 
acţiunilor emise de societatea Agromec Ciorogârla S.A. în 
cadrul sistemului alternativ administrat, solicitarea 
formulată de societatea Agromec Ciorogârla S.A. prin 
intermediul SSIF Confident Invest Bucureşti S.A., privind 
emiterea Deciziei ASF de admitere la tranzacţionare pe 
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa 
de Valori Bucureşti S.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. 
cu nr. RG/83967/25.09.2015, în baza analizei direcţiei de 
specalitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 
07.10.2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Finan-
ciară 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 
Agromec Ciorogârla S.A. (C.U.I.: 2605572).
Art. 2. Societatea Agromec Ciorogârla S.A.. şi Bursa de 
Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să întreprindă demersu-
rile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor 
prezentei Decizii, ale Legii nr. 151/2014 şi ale Regulamen-
tului ASF nr. 17/2014. Art. 3 Prezenta Decizie se comunică 
societăţii Agromec Ciorogârla S.A., Bursei de Valori 
Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina de web şi în Bule-
tinul electronic al A.S.F.. Preşedinte Mişu Negriţoiu.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică bunurile 
imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând  
debitoarei Moldomin SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin Licenţa de 
concesiune pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă - Cariera de 
Banatite. Informaţiile necesare sunt cuprinse in Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, tel. 0364 412631, fax: 
0364-412632. Prima licitaţie se va desfăşura în data de 09 
Noiembrie 2015, de la ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

Penitenciarul Mărgineni cu sediul în I.L. Caragiale, str. 
Moreni, nr. 1, jud. Dâmbovița, organizează în data de 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Cod operator: 
20002. Dosar executare. Nr. 121.641/06.10.2015. Licitația a-II-a. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna noiembrie, ziua 04. 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 04, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. 
Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație II publică, următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Tudorache Nicolae, cu domiciliul fiscal în comuna 
Cojasca, sat Iazu, str. Barbarie, nr. 369, județ Dâmbovița, sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod 
de identificare fiscală: - casă, în suprafață de 198 mp, situată în com. Cojasca, jud. 
Dâmbovița, valoare impozabilă 126.923 lei (exclusiv TVA), conform registrului 
agricol volumul 1, fila nr. 82, nr. casa 70 bis, anul construcției 2010; suprafață de 
teren arabil intravilan 1000 mp; - suprafață de 620 mp teren curți construcții. Prețul 
de pornire al licitației este de 200.135 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 25% față 
de prețul de evaluare de 266.846 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă 
pentru vânzarea bunurilor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completarile ulterioare, este neimpozabil/ 
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: A.N.A.F. – D.G.F.P. 
Dâmbovița, A.F.P. Târgoviște. Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 55.786 lei 
reprezentând creanțe bugetare/ Încheiere OCPI Dosar nr. 49341/24.06.2014. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Termenul limită 
pentru depunerea ofertei este ziua precedentă datei stabilită pentru desfășurarea 
licitației (03.11.2015). Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și 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 
0245.616779, persoană de contact: Draghici Daniela. Data afișării: 15.10.2015.

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 Fizice. 
Nr. 320309 din 14-10-2015. Dosar de executare nr. 32510/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Data 14 octombrie 2015. 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 octombrie 2015, orele 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 121, jud. Ialomița, se vor 
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului 
Vasilescu Claudius Dan, cu domiciliul în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, B-dul. 
Unirii, bl. E18 bis, sc. B, ap. 28, et. 1: Denumirea bunului imobil: 1. Apartament în 
suprafață utilă de 66 mp, compus din 3 camere și dependințe, situat în Slobozia, str. 
Lacului, bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8. Preț de evaluare exclusiv TVA, diminuat cu 50%: 
77.500 lei. Cota TVA: scutit. Licitația se află la al treilea termen. Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, scutit în 
conformitate cu prevederile art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice 
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun în plic 
închis, până cel târziu în data de 28 octombrie 2015, orele 10.00, următoarele 
documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 
10% din prețul de pornire a l ic itaț iei (care se va v ira 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; pentru persoanele fizice străine copie pașaport, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate 
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. c) 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 177, 184.
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28.10.2015, ora 10.30, licitaţie publică cu strigare pentru 
arendarea unei suprafeţe de 33 ha, situate în extravilanul 
localităţii I.L. Caragiale, judeţul Dâmbovița. Nivelul 
minim al arendei este suma de 852 lei/ha. Documentaţia 
de participare se ridică de la sediul penitenciarului, în 
baza unei solicitări scrise. Informaţii suplimentare la 
sediul unităţii sau la telefon 0245660210 int. 142.

Compania Naţională “Imprimeria Naţională” -S.A. cu 
sediul social situat în Bucureşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 
D, sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie cu depunere de 
ofertă în plic închis, următoarele utilaje-maşini tipogra-

fice:- Hercules Elite, Stanta Bacher RIP Delta Tower 
HQS, Delta WS-2000, multilink-Hercules + accesorii 
-preţ de pornire 5.453 euro, fără T.V.A.;- Imprimanta 
Creo Scitex Iris 4 Print -preţ de pornire 1.398 euro, fără 
T.V.A.;-   Rama automată de copiat plăci, model Lastra 
EM II 110- preţ de pornire 1.059 euro fără T.V.A. Oferta 
se va depune până la data de 27.10.2015 orele 09:00 prin 
poştă sau direct la punctul de lucru al companiei, situat în 
b-dul Iuliu Maniu nr. 224, sector 6, Bucureşti. Deschi-
derea ofertelor va avea loc în data de 27.10.2015 orele 
09:30 la sediul C.N. “Imprimeria Naţională”- S.A. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul compa-

niei, începând cu data de 15.10-26.10.2015, de luni până 
joi (orele 8.00-16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub 
condiţia prezentării B.I./C.I.(original şi copie) şi a unei 
împuterniciri acordate de către reprezentantul legal în 
acest scop. Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ 
Adrian Vlad - telefon 021/434.88.05-09.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin 
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichi-
dator judiciar al OL Construct Development SRL 
desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 6098 din data de 
17.06.2014, pronunţată în Dosar nr. 18704/3/2013 aflat pe 

rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a Civilă, anunţă 
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea 
OL Construct Development SRL constând în teren intra-
vilan în suprafaţă de 11.468,43 mp situat în Bucureşti, 
Bd. Drumul Gura Putnei, nr. 67-87, lot 1, sector 3 în 
valoare totală de 726.000 euro exclusiv TVA., conform 
adunării creditorilor din data de 13.10.2015. Vânzarea 
bunului imobil aparţinând societăţii falite se va organiza 
în data de 22.10.2014 ora 15,00 prin licitaţie publică cu 
strigare. În cazul în care bunul imobil nu se va vinde la 
termenul de licitaţie stabilit se vor organiza 9 (noua) lici-
taţii la interval de două săptămâni, în fiecare zi de luni, la 
aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii, în datele de 05.11.2015, 
19.11.2015, 03.12.2015, 17.12.2015, 14.01.2016, 
28.01.2016, 11.02.2016, 25.02.2016 şi 10.03.2016. Locul de 
desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de 
înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel 
târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, preţul acestora, condiţiile de înscriere la 
licitaţie precum şi modul de organizare a acestora se pot 
obţine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietul de sarcini se pot achiziţiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, 
bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.021.227.28.81.

Flux SRL Galaţi, C.U.I. 7758755, prin lichidator judiciar 
Expert Am SPRL, cu sediul în Galaţi, str. Plantelor, nr.7, 
desemnat în Dosar nr. 4310/121/2009*, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică, în datele de: 20,27.10.2015, 
03,10.11.2015, ora 13.00 construcţie – hală + teren, situată 
în comuna Vânători, din care teren 2.252,53 mp şi 
construcţie de 1.744 mp la preţul de 382.700 lei. Ofertanţii 
vor depune până la ora licitaţiei taxa de participare la 
licitaţie de 2.000 lei şi garanţia de 10% din preţul de 
evaluare în contul colector al Flux SRL deschis la BRD 
Galaţi nr. RO41 BRDE 180S V507 8942 1800. Prezentul 
anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi 
orice altă persoană interesată în cauză. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0236/470525; 0722654481.

Societate de Industrire Reparatorie Navală SRL Galaţi,  
scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data 
de 21,28.10.2015, 04,11,18,25.11.2015, ora 13:00 stoc 
marfă specific activităţii de construcţii, instalaţii la preţul 
de  45% din cel stabilit prin raportul de evaluare , 
respectiv 17.691 lei la care se adaugă TVA. Lista stocu-
rilor şi preţurile pot fi vizualizate la sediul lichidatorului 
judiciar, din Galaţi, str Plantelor nr. 7. Ofertanţii vor 
depune până la ora licitaţiei taxa de participare la licitaţie 
conform regulamentului de vânzare şi garanţia de 10% 
din preţul de vânzare în contul colector al Societate de 
Industrie Reparatorie Navală SRL deschis la BCR Galaţi 
nr.  RO34 RNCB 0141 0328 5373 0001. Prezentul anunţ 
constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice altă 
persoană interesată în cauză. Relaţii suplimentare la 
telefon 0236/470525; 0722654481.

1. S.C. Fise Electrica Serv S.A -SISE Electrica Transil-
vania Nord, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, 
tel. +40372.640.302, Fax: +40264.205.504, achiziționează 
„Transformatoare de măsură”, în cantitățile şi condițiile 
prevăzute în Documentația de atribuire. 2.Adresa la care 
se poate solicita Documentația de atribuire: SISE Transil-
vania Nord, Cluj-Napoca, str. Taberei, nr.20, Tel. 
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Documentația de 
atribuire se pune la dispoziția operatorilor economici, în 
urma solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura aplicată: 
Licitație deschisă. 4.Locul de livrare a produselor: 
conform specificațiilor din Documentația de atribuire. 
5.Natura şi cantitatea produselor ce se vor achiziționa: 
„Transformatoare de măsură” în cantitățile prevăzute în 
Documentația de atribuire. 6.Termenul de livrare al 
produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de 
furnizare. 7.Data limita de primire a ofertelor: 29.10.2015, 
ora 12.00. Data deschiderii ofertelor: 29.10.2015, ora 
12.30. 8.Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE 
Transilvania Nord, Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20, secre-
tariat general. 9.Limba de redactare a ofertelor: limba 
română. 10.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de 
la data deschiderii ofertelor. 11. Criteriul de atribuire a 
contractului: „prețul cel mai scăzut”.

PIERDERI
Pierdut atestat CPC Marfă valabil 11.02.2012 – 
11.02.2017 pe numele Vernica Emilian. Il declar nul. 

Societatea Operativ Consult SRL, având codul unic de 
înregistrare 13317826 si număr de ordine la ONRC Bistri-
ța-Năsăud J06/235/2000, anunță pierderea Certificatului 
de înregistrare seria B nr. 0627114. Se declară nul. 

Pierdut contract de vânzare –cumpărare cu numărul 
15119/1992, pentru apartament situat în Rm Vâlcea, str. 
Hidrocentralei, bl M4, sc B, ap 2, parter, contract încheiat 
între RAESA Rm. Vâlcea şi Șerban Florea, din Rm 
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.

Pierdut chitanţiere, contracte registru intrări-ieşiţi, pe 
cabinet Avocat E. Nica baroul Olt, Caracal, perioada 
2005-2011 inclusiv intreagă documentaţie fiscală din 
aceeaşi perioadă.

Pierdut certificat constatator de suspendare nr. 3032 
eliberat de O.R.C. Mehedinți pe numele: I.I. Pițigoi Geor-
geta. 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 Fiscal Municipal Urziceni. Nr. 21700/14.10.2015. 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 se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile, în localitatea Urziceni, str. 
Revoluției, nr. 11A, etaj 2, camera nr. 206, după cum urmează: 1. în data de 28, luna octombrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde 
prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Laz Impex S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea București, Șos. 
Fundeni, nr. 117-121, parter, cod de identificare fiscală 9343207: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - Teren în suprafață de 654 mp situat în intravilanul 
comunei Sinești, tarlaua 281/6, parcelele 20, 21, 22. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 21224 lei. Cota 
T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 2. în data de 29, luna octombrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun 
imobil, proprietate a debitorului Etiss Confexim S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 
348, parter, cod de identificare fiscală 10719705: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - Teren arabil extravilan în suprafață de 13800 mp situat în comuna 
Drăgoești, tarla 309/8, parcela 11. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 12482 lei. Cota T.V.A./ 
neimpozabil/ scutit *): 24%. 3. în data de 30, luna octombrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, 
proprietate a debitorului Societatea pentru Producție Feeria S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Urziceni, str. DN Urziceni 
Buzau incinta IAS, cod de identificare fiscală 8917425: 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 T.V.A.: - Autoturism 
Honda RE 6 1 vehicul cu utilizare multiplă, an fabricație 2008, culoare gri, 250965 km parcurși, 23925 lei; - Autoutilitară Renault 
FDCUL6 Master, an fabricație 2006, culoare alb, 341679 km parcurși, 11925 lei; - Autoutilitară Renault HDCVK5 CBB503 BA 
suprastructură închisă, an fabricație 2005, culoare alb, 502398 km parcurși, 17625 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 
4. în data de 02, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului I.I. 
Ticu Laurentiu Mihail, cu domiciliul fiscal în localitatea Sfântu Gheorghe, cod de identificare fiscală 26291088: 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 T.V.A.: - Combinator Knoche Terra DRT 60 H Seria 410520B – 42000 lei; - Scarificator Maschio 
Attila 300 SERIA 10R850309 – 15000 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 5. în data de 02, luna noiembrie, anul 2015, 
ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului I.I. Barbulescu Costel, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Sfântu Gheorghe, cod de identificare fiscală 26270431: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - Combină de recoltat cereale Claas MD Tucano 320 Nr. 
83200951 cu heder păioase. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 157400 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ 
scutit *): 24%. 6. în data de 03, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a 
debitorului Dabo Gold Agroturism SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Ciocârlia, cod de identificare fiscală 25605873: 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 T.V.A.: - Autoturim M1, AC break, Subaru, SGS/SG5/Forester, an fabricație 2007, 
benzină, 202433 km parcurși, 21150 lei; - Autoutilitară N1, BB furgon, Ford, Fady/FXFAC/Tranzit, an fabricație 2004, motorină, 
218096 km parcurși, 14400 lei; - Generator HS 6500 SS-AVR ATS, 5475 lei; - Stație epurare <Aqua Clean> CAP 1/4 LE Q = 0.6 
mc/zi, 3300 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 7. în data de 03, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin 
licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Dabo Gold Agroturism SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Ciocârlia, cod 
de identificare fiscală 25605873: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: - Teren extravilan în Ciocârlia, în 
suprafață de 1000 mp, 1575 lei; - Teren extravilan în Ciocârlia, în suprafață de 726 mp, 1125 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit 
*): 24%. 8. în data de 04, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a 
debitorului Gopo Impex SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Manasia, cod de identificare fiscală 3929089: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - Autoturism Fiat 
223/Axlia/Doblo, an fabricație 2005, uzură 44%. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 6750 lei. Cota 
T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 9. în data de 05, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun 
imobil, proprietate a debitorului Banciu Cornel, cu domiciliul fiscal în localitatea Manasia, cod de identificare fiscală 
1600210400482: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul): - Teren intravilan în Manasia, în suprafață de 1700 mp. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 
exclusiv T.V.A.: 17450 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 0%. 10. în data de 05, luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va 
vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Banciu Cornel, cu domiciliul fiscal în localitatea Manasia, cod de 
identificare fiscală 1600210400482: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este cazul): - Autoturism berlină Ford B4Y/HJBC1/Mondeo, an fabricație 2006, 1998 cmc, diesel, avariat. 
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 2500 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 0%. 11. în data de 06, 
luna noiembrie, anul 2015, ora 11.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Valmi Dac SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Fierbinți Târg, cod de identificare fiscală 14460483: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - Autoutilitară BC Autotractor Iveco 440E42T// 
Eurotech, an fabricație 1999, culoare alb, motorină, 550000 km parcurși. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 
T.V.A.: 16800 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 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 la unitatea de trezorerie și contabilitate publică Slobozia, cont RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 29511925; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 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. 172-173 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 telefon numărul 0243.254329, 0243.254330. Data afișării: 15.10.2015.




