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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm ospătari/ospătăriţe/barman.
Tel.0751.236.955, CV: office@palatulodeon.
ro.

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria
caută colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu sprinter, dube, autoutilitară
prelată 3.5t, 7.5t, 12t, pentru transport
marfă în UE. Obligatoriu şoferul să
cunoască limba engleză sau germană, nivel
c o n v e r s a ţ i o n a l .
Te l :
0043.6628.7977.218, tub.salzburg@exs.de,
www.exs.de.

CITAȚII
Se citează la Judecătoria Dorohoi în data
de 22 septembrie 2015, în calitate de pârât
numita Polei Mihaela, în dosarul nr.
2347/222/2015 având ca obiect ,,divorţ”,
unde reclamant este Dobre Emilian.
Numitul Mureşan Radu Vasile, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Loc. Baia Mare, Str.
Cuza Vodă, nr. 3, ap. 11, Jud. Maramureş,
este citat la Judecătoria Baia Mare pe data
de luni, 07.09.2015, ora 8.30, Completul
C1, cam. 33, în calitate de pârât în dosarul
civil 855/182/2015, având ca obiect divorţ
cu reclamanta Mureşan Cristina Adriana.
Numitul, Ciobanu Neculai Cristian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Municipiul
Dorohoi, str. Slt. S. Dumitraş, nr. 5, bl. A2,
ap. 35, judeţul Botoşani, este citat în calitate de pârât în dosarul nr. 1515/222/2015,
având ca obiect cerere de valoare redusă,
la Judecătoria Dorohoi, pentru termenul

luni / 17 AUGUST 2015
de judecată din data de 02.09.2015,
complet CC5, orele 8.30, în contradictoriu
cu S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani.
Paratii Alexa Mitriţă si Alexa Lidia cu
ultimul domiciliu cunoscut în Iaşi, str. Sf.
Sava nr. 6, sunt citati la Judecătoria Iaşi,
str. Anastasie Panu nr. 25, la C 16 F, în
dosarul nr. 24298/245/2013, cu termen de
judecată la 09.09.2015, ora 8.30, în proces
cu Cocuz Ana, Cocuz Constantin, şi Tenea
Daniela Petronela, cauza avand ca obiect
succesiune partaj; iesire din indiviziune,
fiind chemati si la interogatoriu.
Se citează Klein Ion cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piatra Neamţ, str. Nufărului
nr.7, bloc B4, scara B, etaj 4, apartament
20, la Tribunalul Neamţ – Secţia I Civilă
pentru data de 21.09.2015, ora 08:30, în
calitate de pârât în dosarul civil nr.
4955/279/2014 având ca obiect anulare
menţiune act identitate, care se judecă în
contradictoriu cu Primarul Municipiul
Piatra Neamţ.
Inimosu Gabriel, domiciliat în Mun. Iaşi,
Şos. Păcurari, nr. 26 ,bl. T7, sc. A, et. 4, ap.
29, jud. Iaşi, este chemat la Tribunalul Iaşi
Secţia II Civilă-Faliment, Str. Elena
Doamna, nr. 1A, Jud. Iaşi, în ziua de 17,
luna 09, anul 2015, ora 9,00, în calitate de
pârât în dosar nr. 3718/99/2012*/a1, în
proces cu Cabinet Individual de Insolvenţă
Apetrei Mărioara, în cauza privind debitorul SC Gacor Construct SRL,
J22/3177/2006, CUI 20064254, pentru
angajarea răspunderii personale conform
art.138 din Legea 85/2006.
Subscrisul CREDIDAM – Centru Român
pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, cu sediul în str. Jules

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită - Persoane Juridice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Geomonel Service SRL-D (licitația
III -a). În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 02 luna Septembrie 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu,
str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Geomonel Service SRL-D, CUI 28893657 cu sediul în
localitatea Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazu, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA %: Mașină dejantat anvelope ATH 1900, 3.200 lei, 24%; Mașină dejantat
anvelope Lincos V, 1.850 lei, 24%; Mașină echilibrat roți ATH 1530, 1.550 lei, 24%;
Mașină echilibrat roți Lincos V-820, 1.470 lei, 24%; Compresor LS50/500, 3.000 lei,
24%; Generator azot NB 3000, 3.500 lei, 24%; Total: 14.570 lei. Bunurile mobile nu
sunt grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 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 (inclusiv TVA) în
contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895 deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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
0246/212.830 interior 415, la domnul Adrian Miu.

Michelet nr. 15 – 17, sector 1, Bucureşti,
reprezentat prin director general Ştefan
Gheorghiu, în calitate de reclamant în
dosarul nr. 19081/3/2013, aflat pe rolul
Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, având ca obiect drepturile conexe
datorate artiştilor interpreţi, cităm pârâta,
SC Media Cover SRL, cu sediul social în
mun. Craiova, str. 1 Decembrie 1918, nr.
49, bl. D23, scara 3, ap.19, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J16/2215/2007, să se prezinte la termenul
de judecată din data de 10.09.2015, cam.
101, PI 2, ora 8:30.
Pleşoianu Ana Maria Angela Lucia cu
ultimul domiciliu în Germania, Stuttgart 1
Stadtteil Botnang Paul-Lincke, este
chemată la Judecătoria Slatina din Mun.
Slatina, strada Lipscani, nr.49, judeţul Olt,
Sala 3, în ziua de 14.09.2015, ora 09.00,
complet CC2, în calitate de Pârât, în
proces cu S.C.Ind Star Management S.A.,
reprezentată de Badircea Constantin în
calitate de Reclamant, în Dosarul
nr.11292/311/2011 pentru fond-fond
funciar.
Petrarian Von Grigorcea Sonia-Maria-Ana
cu ultimul domiciliu în Germania, Stuttgart Sautterweg 5/110 5, este chemată la
Judecătoria Slatina din Mun.Slatina,
strada Lipscani, nr.49, judeţul Olt, Sala 3,
în ziua de 14.09.2015, ora 09.00, complet
CC2, în calitate de Pârât, în proces cu
S.C.Ind Star Management S.A., reprezentată de Badircea Constantin în calitate de
Reclamant, în Dosarul nr.11292/311/2011
pentru fond-fond funciar.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul

2257/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Ventureal
Romeo SRL CUI RO26795725
J5/1180/2014 îi anunţă pe toţi creditorii
societăţii 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 Ventureal Romeo SRL este data de
04.09.2015; 2. termenul limită de verificare
a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va
fi data de 14.09.2015; 3. termenul pentru
soluționare eventualelor contestații va fi
data de 21.09.2015 şi termenul pentru
afișarea tabelului definitiv al creanțelor va
fi data 09.10.2015; 4. prima şedinţă a
adunării creditorilor va avea loc în data de
21.09.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
2590/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea SC Sialenza
S.R.L. CUI 27092391 J05/798/2010 îi
anunţă pe toţi creditorii societăţii 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 Sialenza SRL este data de 23.09.2015;
2. termenul limită de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor va fi data
de 30.09.2015; 3. termenul pentru soluționare eventualelor contestații va fi data de
07.10.2015 şi termenul pentru afișarea
tabelului definitiv al creanțelor va fi data
09.10.2015; 4. prima şedinţă a adunării
creditorilor va avea loc în data de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită - Persoane Juridice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Master Car SRL (licitația I-a). În
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 01 luna Septembrie 2015, ora 10,00 în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI 17231506, cu sediul în județul
Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194: Denumire bunuri mobile – descriere
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA %:
Cabină de vopsire Saico Discovery, 26.100 lei, 24%; Echipament pentru veriﬁcare şi
reglare geometriei sistemului de direcţie – Meride IRW8, 21.900 lei, 24%;
Compresor Schneider AMP, 11.500 lei, 24%. Total: 59.500 lei. Bunurile mobile nu
sunt grevate de sarcini. *) 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 in contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare 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 0246/212.830 interior 409, la doamna Mihaela
Chiripuci.
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05.10.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul
2587/111/2015 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Tobimesk
S.R.L. CUI 29188302 J05/1741/2011 îi
anunţă pe toţi creditorii societăţii 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
S.C. Tobimesk S.R.L. este data de
23.09.2015; 2. termenul limită de verificare
a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor va
fi data de 30.09.2015; 3. termenul pentru
soluționare eventualelor contestații va fi
data de 07.10.2015 şi termenul pentru
afișarea tabelului definitiv al creanțelor va
fi data 09.10.2015; 4. prima şedinţă a
adunării creditorilor va avea loc în data de
05.10.2015, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str.
Avram Iancu nr. 2 ap.11, județul Bihor.
Judecătoria Iaşi. Secţia civilă. Nr. dosar
9413/245/2015. Data: 25.06.2015, Somaţie
privind uzucapiunea Art. 1051 alin. 2
NCPC. Având în vedere acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub
numărul de dosar 9413/245/2015, prin care
reclamaţii Coşan Elena, domiciliată în
Iaşi, str. Colonel Langa nr. 11, Coşan
Mihaela şi Coşan Cristian Gabriel, domiciliaţi în Iaşi, str. Max Wexler nr. 11, cu
domiciliul procedural ales la Cabinet de
avocaţi Drugă Dana Larisa în Iaşi, str.
Zugravi nr. 9, bl. F7-1, Sc. C, et. 1, ap. 5,
solicită în baza art. 1049 – 1052 N.C. Proc.
Civ. să se constate că au dobândit, prin
efectul uzucapiunii de 30 de ani, dreptul
de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 800 m.p. din care 400 neconstruiţi

şi 400 mp construiţi, şi asupra construcţiilor C1 casă de locuit în suprafaţă de 98
mp, C2 – anexă gosopodărească în suprafaţă de 21 m.p. situate în intravilan sat
Hoişeşti, comuna Dumeşti, adresăm, în
baza încheierii din data de 25.06.2015,
pronunţată în dosarul nr. 9413/245/2015,
tuturor celor interesaţi, prezenta
SOMAŢIE de a formula opoziţie la cererea
reclamanţilor. În caz contrar, în termen de
6 luni de la publicarea şi afişarea somaţiei
de faţă, se va trece la judecarea cererii.

SOMAȚII
D o s a r n r. 1 7 6 3 / 3 0 7 / 2 0 1 5 . E m i s ă :
03.08.2015. Somaţie (instiintare). Prin
încheierea de şedinţa din data de
31.07.2015, instanţa a dispus emiterea
unei somaţii (înştiinţare) către toate
persoanele interesate să facă opoziţie cu
privire la acţiunea formulate de către
reclamantul Orza Andrei domiciliat în
com Ocna Şugatag Str. G Coşbuc nr. 11,
jud. Maramureş în contradictoriu cu
pârâtul Statul român prin Comuna Ocna
Şugatag prin primar. Obiectul principal
al cererii reclamantei îl reprezintă uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului
de proprietate, cu privire la: - imobilul în
natură teren situat în com. Ocna
Şugatag, Str. G Coşbuc nr. 11/A, jud.
Maramureş, în suprafaţă de 758 mp,
care face parte din cf NR. 50063 Ocna
Şugatag (cf vechi nr. 11), nr top
335/13/844 fără, suprafaţă înscrisă în cf.
Persoanele interesate care pot dovedi un
drept sau un interes legitim precum şi
pârâtul din prezenţa cauza, au dreptul să
facă opoziţie în termen de 6 (şase) luni
de la emiterea prezenţei 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.
Preşedinte, Ardelean Mihaela Liana.
Grefier, Pisuc Marin Daniel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Mirzac Nelu. În temeiul
art. 162 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
ﬁscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 03 septembrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12,
se vor vinde prin licitație publică a -I-a următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Mirzac Nelu cu domiciliul ﬁscal în Jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc. C,
et. 1, ap. 46: Denumire bunuri imobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației (exclusiv TVA): Apartament în suprafață de 30,11 mp, situat în
Jud. Giurgiu, Str. 23 August, bl. R, sc. C, et. 1, ap. 46, 38.500 lei. Bunurile imobile
sunt grevate de sarcini. 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 sa
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în
data de 02.09.2015, ora 16.30 oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895 deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali ca nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 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
0246.212.830 interior 418, la doamna Ilinca Nina.

LICITAȚII
Primaria Comunei Slatrucel Judetul
Valcea, codul fiscal 2541665, nr. telefon si
fax 0250750031, e-mail primariasalatrucel@yahoo.com. Persoana de contact:
Popescu Loredana –Inspector Achizitii
Publice, telefon 0250750031. Obiectul
concesiunii: teren in suprafata de 77 mp
intravilan, conform studiului de oportunitate aprobat. Taxa de participare la licitatie
deschisa va fi de 200 lei. Documentatia de
licitatie publica se poate lua de la secretariatul Primariei Comunei Salatrucel,
Judetul Valcea. Costul caietului de sarcini
este de 250 lei, care se achita la caseria
Primariei Comunei Salatrucel. Licitaţia
deschisă va avea loc la data de 24.09.2015,
orele10,00. Locul desfasurarii este sediul
Primariei Comunei Salatrucel, sala de
sedinte. Data limita pentru depunerea
ofertelor este pana pe data de 24.09.2015
orele 09,55. Ofertele vor fi depuse la Secretariatul Primariei Comunei Salatrucel.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 35/2015. Nr. 38827/ 14-08-2015.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri
m o b i l e . S . F. O . V ă l e n i a n u n ț ă
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile, la sediul
din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș
Vălenii de Munte, în data de
09.09.2015, ora 10: Autoturism Dacia
Logan, an fabricație 2007, capacitate
cilindrică 1461 cmc, seria șasiu
UU1LSDEKF37470971, nr. înmatriculare PH 22 YCF. Prețul de pornire al
licitației este de 5.707 lei (exclusiv
TVA). Anunțul nr. 38827/14.08.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la Primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela numărul 0244283006, persoana
de contact Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
17.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 2700123297316. Nr. 38822/
14.08.2015. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri mobile. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
- Autoturism marca Dacia Logan, an
fabricație 2006 - Prețul de pornire al
licitației este de 3910 lei exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7,
oraș Vălenii de Munte, în data de
08.09.2015 ora 10. Anunțul nr. 38822/
14.08.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244283006, persoana de
contact Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
17.08.2015.
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Anunț de participare la licitație pentru
închirierea unor suprafeţe de teren din
albiile minore. 1. Informaţii generale:
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str.
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii : închiriere
teren pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: dovada cumpărării
caietului de sarcini; garanția de participare
la licitatie – 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale; certificatul constatator emis
de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; certificate constatatoare privind
îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plata a
impozitelor si taxelor către stat inclusiv
cele locale; certificat de atestare fiscală;
cazier fiscal emis MF; cazier judiciar al
administratorului; bilanţul contabil pentru
ultimii 2 ani, vizat de administraţia fiscală;
fisa de informatii generale privind cifra de
afaceri pe ultimii 3 ani; declarație că nu se
află in litigiu cu titularul dreptului de
administrare. 4. Cuantumul şi forma
garanţiei de participare: 10% din valoarea
minimă a chiriei anuale, constituită prin
ordin de plată sau scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea succintă a
bunului ce urmează a fi închiriat: Închirieri
suprafeţe de teren în albiile minore ale
râurilor și pârâurilor din Jud. Vâlcea, Olt
și Brașov, pentru înlăturarea materialului
aluvionar: Judeţul Vâlcea. Lotul 1 – 9.395
mp teren în albia minoră a pârâului
Otăsău, situat în Loc. Frâncești Jud.
Vâlcea.. Judeţul Olt. Lotul 1 – 48.837 mp
teren în albia minoră a pârâului Canalul
Oporelu, situat în Com. Strejești și Curtișoara, Jud.Olt. Judeţul BraȘov. Lotul 1 –
5.301 mp teren în albia minoră a pârâului
Șinca, situat în Com.Șercaia, Jud.Brașov.
6. Data, locul şi ora limitã de primire a
ofertelor: 10.09.2015 până la ora 1000 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii acestora: 10.09.2015 începand cu ora 1030 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caietului de
sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Biroul Achiziții, contravaloarea
acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în
care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a
ofertei va fi de 90 de zile calendaristice de la
data licitației deschise organizată pentru
atribuirea contractului de închiriere.

PIERDERI
SC Lily Product Exim SRL, cu sediul în
Bucureşti, Sector 2, Str. Grigore Ionescu
nr.63, bl. T73, scara B, etaj 4, ap.42, C.U.I.
32087049, J40/9610/2013, declară nul
Certificat de înregistrare.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de
lichidator judiciar a debitoarei SC Octogon
Consulting SRL cu sediul în Municipiul
Craiova, Str. Floreşti nr.23, Judeţul Dolj,
J16/1845/2006, CUI 19088551, declară
certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/nule.
SC Geo-Sil Clean SRL cu sediul în
Bistriţa, având C.U.I.:27424660, declar
pierdut certificat constatator emis de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
al sediului secundar Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud din Str.Mărăşeşti, nr.2, loc.
Bistriţa, jud.Bistriţa-Năsăud. Îl declar nul.

