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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează ospătar.
0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cameristă.
0722.268.866.
SC Atlas Apliance Solutions SRL (punct de lucru
Oradea) recrutează: • Fierari-Betonişti - 4 persoane;
• Dulgheri - 4 persoane; • Zidari-Tencuitori - 3
persoane. Vă rugăm să transmiteţi cv-ul, cu menţiunea postului dorit, la fax 0348-430.391.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea a 3 posturi de execuție. Concursul se va
desfășura în perioada 30.07.2015-31.07.2015, la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului București -Bd.Expoziției,
nr.1A, Sector 1, București, corp C3, etaj 1, sala de
consiliu, ora 9.00. Data limită de depunere a dosarelor este 16 iulie 2015, inclusiv, orele 16.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al
Municipiului București. Pentru relații suplimentare
consultați site-ul www.ocpib.ro.
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 expert, vacant pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Centrului pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice. Condiţii de participare:
- studii superioare de lungă durată; - vechime în
specialitatea studiilor de minim 2 ani; - cursuri
certificate MEN în accesare fonduri structural/
manager management) de proiect; - experienţă în
managementul proiectelor de minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC şi utilizarea programelor din
pachetul MO; - cunoştinţe de colectare şi prelucrare
a datelor, analiza datelor prin metode scientometrice; - cunoaşterea limbii engleze. Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de 22.07.2015, ora
10.00) şi un interviu (în data de 29.07.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 14.07.2015, 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 general adjunct, Ec. Simona Tatomir.
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 expert, vacant pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Centrului pentru Managementul Cercetării Ştiinţifice. Condiţii de participare:
- studii superioare de lungă durată; - cunoaşterea
limbii engleze nivel avansat; - cunoaşterea unei alte
limbi de circulaţie internaţională; - cunoştinţe
operare PC şi utilizarea programelor din pachetul
MO; Avantaje: - cursuri certificate MEN manager
(management) de proiect; - experienţă în managementul proiectelor de minim 2 ani. Concursul va
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consta într-o probă scrisă (în data de 22.07.2015, ora
10.00) şi un interviu (în data de 29.07.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 14.07.2015, 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 general adjunct, Ec. Simona Tatomir.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.2022, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 15.07.2015
(proba scrisă) şi 17.07.2015 (interviul), la sediul
agenţiei următorul post temporar vacant: Consilier
clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul
Achiziţii publice si investiţii; Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie temporar vacantă: Pregătire de
specialitate – studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; Vechime în specialitate:
minimum 1 an; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Power Point, Internet; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului:
15.07.2015 – ora 09:00 – proba scrisă; 17.07.2015 –
ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de
8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.
20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
03.08.2015 (proba scrisă) şi 05.08.2015 (interviul), la
sediul agenţiei următorul post vacant: Consilier
clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Comunicare si secretariatul consiliului de administratie.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau
economic; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 03.08.2015 – ora
09:00 – proba scrisă; 05.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul ANOFM.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Vâlcea cu sediul în Râmnicul Vâlcea, str.
Dacia, nr.8, bl. Transcozia, sc.B, et.2 scoate la
concurs, în zilele de 04.08.2015 (proba scrisă) şi
06.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul
post vacant: Inspector clasa I, grad profesional
principal, Compartiment Analiza pietei muncii,
programe de ocupare şi implementare măsuri
active; Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacante: Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; Vechime în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim
5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,
Power Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 04.08.2015 – ora
09:00 – proba scrisă; 06.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul AJOFM Vâlcea.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Suceava cu sediul în Suceava, str. Tudor
Vladimirescu, F.N., scoate la concurs, în zilele de
04.08.2015 (proba scrisă) şi 06.08.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector clasa I, grad profesional asistent,
Compartiment Relaţii cu angajatorii. Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 1 an; Cunoştinţe de operare PC:
Word, Excel, Power Point, Internet; Abilităţi,
calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate. Programul concursului: 04.08.2015 – ora 09:00 – proba scrisă;
06.08.2015 – ora 12:00 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Suceava.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.2022, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 04.08.2015
(proba scrisă) şi 06.08.2015 (interviul), la sediul
agenţiei următorul post vacant: Inspector clasa I,
grad profesional principal, Serviciul Comunicare si
secretariatul consiliului de administratie. Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau
economic; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale:
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la
muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Programul concursului: 04.08.2015 – ora 09:00 –
proba scrisă; 06.08.2015 – ora 12:00– interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a
–III– a, la sediul ANOFM.

CITAȚII
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 14.07.2015, în calitate
de pârât în dosarul civil nr. 10604/279/2014 având
ca obiect anulare menţiune act identitate, care se
judecă în contradictoriu cu Primarul Municipiul
Piatra Neamţ.
Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel Gabriel și
Godja Emanuel sunt chemaţi în judecată, în calitate
de pârâţi, în proces având ca obiect pretenţii civile,
fiind citaţi pentru data de 18 septembrie 2015 la
Judecătoria Braşov, sala J3, ora 9.00, în Dosar nr.
12549/197/2013, în litigiul în care calitate de reclamanţi au Zsold Hermine Rosine, Tartler Heinrich,
Zsold Alfred Alexander şi Balaşiu Dan Michael.
S.C. Madifarm Com Distribution S.R.L. cu sediul în
Loc. Alexandria, str. Libertăţii, nr. 81, Jud.
Teleorman, CUI RO 25543061, Nr. Registrul
Comerţului: J34/285/2009, reprezentată legal prin
Popa Gabriel-Adrian, domiciliat în localitatea
Alexandria, şos. Turnu Măgurele, nr. 1, bl. 589, sc.
A, et. 4, ap. 17, judeţul Teleorman, în calitate de
administrator, este citată la Judecătoria Iaşi în
dosarul nr. 40125/245/2014, pentru termenul din
data de 24.08.2015, ora 08,30, Sala 1, Complet c33,
în calitate de debitoare, în contradictor cu creditoarea S.C. PHARMA S.A. cu sediul în Iaşi, Şos.
Bucium, Nr. 73E, cod poştal 700278, înmatriculată
la Registrul Comerţului sub nr. J22-933/2000, CUI
RO 13591928, reprezentată legal prin ec. Păduraru
Claudia - Director General – şi în instanţa prin
Consilier Juridic Ringhilescu Mihai-Ciprian, în

temeiul dispoziţiilor Art. 1013 – 1024 din Noul Cod
de Procedura Civilă privind Procedura ordonanţei
de plată.

SOMAȚII
Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă din
data de 18.06.2015. Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Roşiorii de Vede, sub nr. 847/292/2015,
posesorul Stamen Ilie, cu domiciliul în comuna
Călmăţuiu de Sus, sat Bacaleşti, jud. Teleorman, a
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilului teren intravilan în
suprafaţă de 600 mp situat în comuna Călmăţuiu
de Sus, sat Bacaleşti, judeţul Teleorman, cu vecini:
N - Naragau Ilie, S- Vezeanu Cornea Maria, E Drum comunal, V - Boşneag Gheorghe. Toţi cei
interesaţi sunt somaţi să formuleze opoziţie

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL
notifică creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014
împotriva debitoarei SC 3C Business & Concept
Solutions SRL cu sediul în București, Str. Baicului
nr. 65-67, bl. 1, ap. 14, sector 2, J40/9602/2004, CUI
16512511, în dosarul 44999/3/2014 aflat pe rolul
Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor în vederea întocmirii tabelului
suplimentar -03.08.2015, termenul de verificare a
creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a
tabelului suplimentar de creanțe -03.09.2015,
termenul de depunere a contestațiilor -7 zile de la
publicarea tabelului suplimentar în BPI, termenul
de întocmire a tabelului definitiv consolidat
-05.10.2015. Următorul termen de judecată a fost
fixat pentru data de 26.11.2015. Pentru relații:
021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
Hotărârea Nr.1 A Adunării Generale Extraordinare
A Acţionarilor Societăţii Comerciale Vitrometan
S.A. Medias din data de 26.06.2015. Adunarea
Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii
Vitrometan S.A. cu sediul în Municipiul Mediaş, Str.
Sos. Sibiului, nr. 31-33, Judeţul Sibiu, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub nr.
J32/8/1991, având cod fiscal nr. RO 803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, şi a
dispoziţiilor din Actul Constitutiv al Societăţii,
adoptă astăzi, în şedinţa din data de 26.06.2015
(prima convocare), care a avut loc la sediul societatii, la care au participat actionari detinand un
numar total de 1.070.008 actiuni, din totalul de
1.343.741 actiuni, reprezentand un procent de
79,63% din valoarea totala a capitalului social,
următoarea: HOTARARE 1. Cu unanimitatea
voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se
aproba propunerea Consiliului de Administratie de
deschidere a procedurii generale de insolventa, cu
intentia de reorganizare judiciara, in temeiul dispozitiilor art. 66 din Legea nr. 85/2014, fiind mandatat
Presedintele Consiliului de Administratie al societatii cu luarea tuturor masurilor necesare in acest
sens. 2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor
prezenti sau reprezentati, se aproba data de16 iulie
2015 ca data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de alte
drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. 3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, se aproba data de
15 iulie 2015 ca „ex date” - data anterioara datei de
înregistrare la care instrumentele financiare obiect
al hotărârilor organelor societare se tranzacționează
fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul
nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările si completările
ulterioare. 4. Cu majoritatea voturilor actionarilor
prezenti sau reprezentati, se aproba imputernicirea
d-nei Elisabeta Vaidacutan, Director General al
societatii, cu ducerea la indeplinire a prezentei
hotarari. Consiliul de Administratie, Presedinte
Max Monibi.

LICITAȚII
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator
în dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea S.C Olimpic Felix
S.R.L., J05/763/1999, CUI: RO12353162 scoate la
vânzare prin licitație publică casă tip duplex şi teren
aferent, situate în Sânmartin, jud. Bihor, preț de

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
pornire de 178.050,00 RON plus TVA. Licitația va
avea loc în data de 07.07.2015 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în data
de 14.07.2015 respectiv 21.07.2015 la aceeași oră şi
adresă. Informații suplimentare se pot obține de la
lichidator: Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662.
Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL, înregistrat
cu număr de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului: J40/712/2012, cod unic de înregistrare: 18201457, prin lichidator judiciar BFJ
Consulting Group SPRL, valorifică în bloc prin
licitaţie publică, Teren “Lotul 1” constând în
parcele terenuri in suprafaţă totală de 2.969,97
Ha sau 29.699.708, mp situate pe raza localităţilor
din Judeţele Timiş şi Arad, detaliate conform
Anexa 1 la publicaţia de vânzare, la preţul
9.453.544 EURO (exclusiv TVA -se aplică TVA cf.
Cod Fiscal), în dosarul nr. 6221/30/2009, aflat pe
rolul Tribunalului Braşov. Licitaţia va avea loc la
data de 16.07.2015, ora 16:30 cu repetare în data
de 23.07.2015, ora 16:30, cu repetare în data de
30.07.2015. Publicaţia de vânzare şi informaţii
suplimentare privind participarea la licitaţie pot
fi obţinute la tel.: 031.710.09.25, fax:
031.409.24.90, E-mail: office@bfj.ro; camelia.
stoian@bfj.ro. Publicaţia de vânzare poate fi
consultată şi pe pagina de Web: www.bfj.ro.
Având în vedere publicaţia de vânzare emisă de
BEJ Pană Victor prin care anunţă că pe data de
31.07.2015, orele 11.00 se vinde la licitaţie publică
terenul intravilan curţi - construcţii în suprafaţă de
697 mp din Ploieşti, str Oborului, nr.27, jud.
Prahova, înscris în CF 7811 a localităţii Ploieşti SC
LILI’S GREEN HOTELS PLOIEŞTI SRL, prin
administrator judiciar Just Insolv IPURL anunţă
vânzarea la licitaţie publică a activului aflat în
patrimoniul debitoarei, respectiv Construcţia
„Hotel Restaurant – Casă Rotaru”, situată în
Ploieşti, str. Oborului, nr. 27, jud. Prahova, înscrisă
în CF nr. 125774 a mun. Ploieşti, construcţie
compusă din D+P+E+3Mansarde, în suprafaţă
desfăşurată de 2.209 mp şi suprafaţă balcoane 90
mp, la preţul de 2.682.750 lei (fără TVA). Licitaţia
publică are loc pe dată de 31.07.2015, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str.
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Construcţia este edificată pe un teren proprietatea
asociatului Rotaru Valentin în suprafaţă de 697
mp pentru care se organizează licitaţie publică de
BEJ Pană Victor pe data de 31.07.2015, orele
11.00. Licitaţia publică are loc în baza hotărârii
Adunării Creditorilor din 20.11.2013 şi a regulamentului de participare la licitaţie. Preţul de
pornire al licitaţiei este redus la 75 % din preţul
stabilit în rapoartele de evaluare. Relaţii suplimentare la sediul administratorului judiciar sau la
telefon 0344104525.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC Activ Imob Prod
SRL desemnat prin încheierea de şedinţa din data
de 14.06.2013, pronunţată în Dosar nr.
21540/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti,
Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea la vânzare
a bunului imobil aflate în proprietatea SC Activ
Imob Prod SRL, compus din teren intravilan, în
suprafaţă de 426,63 mp, şi construcţie edificată pe
acesta în regim P+4 situate în Mun. Orăştie, str.
Viitorului, nr.27, jud. Hunedoara (imobil în stare
foarte avansată de degradare conform raportului
de evaluare), în valoare totală de 233.400 lei
exclusiv TVA, identificate şi inventariate conform
rapoartelor de reevaluare aprobate în prezenţa
cauza şi a publicaţiei de vânzare întocmită cu
această ocazie. Vânzarea bunului imobil aparţinând societăţii falite se va organiza în data de
13.07.2014 ora 15,00 prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în care bunul nu se va vinde la
termenul de licitaţie stabilit, începând cu data de
20.07.2015 se vor organiza licitaţii săptămânale, în
fiecare zi de luni, la aceeaşi oră şi în aceleaşi
condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului 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 judiciar. Caietele 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.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 710 din
23.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru
bunuri mobile şi imobile. Anul 2015 luna iunie ziua
23. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 13, luna
iulie, anul 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, proprietatea debitorilor: 1. S.C. F Forgione
S.R.L., cu domiciliul fiscal com. Zănești, str. Păcii nr.
1211, jud. Neamţ, cod de identificare fiscală
25415453, dosar de executare 25415453: Denumirea
bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne
particulare de identificare, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, Buc., Preţul de
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Bunuri
casnice și electrocasnice (detalii se pot găsi pe site-ul
A.J.F.P. Neamț www.finanteneamt.ro/valorificari-bunuri sau la avizierul instituției cu sediul în
Piatra Neamț b- dul Traian nr. 19 bis), Procesul
verbal de sechestru nr. 184/ 16.02.2015 emis de
AJFP Neamț, 301, 2.283 lei. *) Regimul şi cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 2. SC Exponardia
SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neamţ, str. 1
Decembrie 1918, nr. 135, jud. Neamţ, cod de identificare fiscală 13761852, dosar de executare 6781:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
Buc., Preţ de pornire a licitaţiei (lei): C1 Locuinţă
tip P + 1 – 154 mp; C2 grajd – 20 mp; Teren aferent
– 1536 mp tip CC şi arabil, situat în loc. Preluca,
com Pângăraţi, - Ipotecă Garanti Bank - P.V.
sechestru nr. 1495/ 09.10.2014 AJFP Neamț, 1,
101.849 lei*. *) scutit de la plata taxei pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile, în
conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) lit. f)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările ulterioare, şi pct. 37 din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modificările ulterioare. 3. Ferymar Met
SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra
Neamţ, cod de identificare fiscală* 29074723, dosar
de executare nr. 29074723: Curele transmisie auto –
diverse modele şi dimensiuni. Situaţia bunurilor ce
vor fi vândute la licitaţie poate fi consultată la
avizierul AJFP Neamţ şi pe internet la adresa www.
finanteneamt.ro/valorificari-bunuri. 4. S.C.
Constantin System S.R.L., cu domiciliul fiscal în
comuna Alexandru cel Bun, sat Agarcia, str. Petrodava nr. 26, jud. Neamţ, cod de identificare fiscală
30649310: Denumirea bunurilor mobile, descriere,
stare de uzură, semne particulare de identificare,
Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, Buc., Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv
TVA* (lei): Autoutilitară Mercedes Benz Vito 110
CDI, an fabricație 2001, combustibil motorină, nr.
kilometri 346875, stare satisfăcătoare, cu degradări
ale vopselei pe mai multe panouri ale caroseriei,
coroziune, rugină, stop dreapta spate spart, Procesul
verbal de sechestru nr. 1403/ 23.09.2014 emis de
AJFP Neamț, 1, 10453 lei. *) Regimul şi cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
la licitaţie, până în ziua lucrătoare precedentă
termenului de vânzare (10.07.2015, ora 14,00): 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 Finanţelor
Publice Neamţ, nr. RO53TREZ4915067XXX014015,
CUI: 2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neamţ);
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant (procură specială 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 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când
urmează 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 0233207630, interior 4510 și
4410 între orele 8,30 - 14,00.
Data afişării: 23.06.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul
Fiscal Orăşenesc Târgu Neamţ. Dosar de executare
nr. 10634; 10635/ 08.09.2014. Nr. 10486 din
19.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul
2015, luna iunie, ziua 19. În temeiul art. 162 alin.
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că
în ziua de 23, luna iulie, orele 12.00, anul 2015, în
localitatea Tg. Neamț, str. Ștefan Cel Mare, nr. 48,
se vor vinde prin Licitație Publică (conform art. 167
alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu
modificările și completările ulterioare) următoarele
bunuri imobile, proprietate a garanților: Ivasuc
Iulian cu domiciliul fiscal în localitatea Iași, str.
Aleea Rozelor, nr. 42, bl. K4, sc. A, ap. 3, jud. Iași și
Ivasuc Cornelia cu domiciliul fiscal în localitatea
Iași, str. Păcurari, nr. 114, bl. 581, et. 1, ap. 3, jud.
Iași, pentru debitorul Birou Notar Public Suleap
Mihai cod de identificare fiscală RO21033485, cu
sediul în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 122, bloc
582, sc. B, parter, jud. Iași: Descrierea bunului
imobil, descrierea sumară, Prețul de evaluare (lei)
exclusiv TVA, Prețul de pornire al licitației conform
art. 167 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare
(exclusiv TVA): Teren categoria de folosință arabil
în suprafață de 1800 mp, situat în extravilanul com.
Agapia, jud. Neamț, punctul Filioara, 39826 lei,
19913 lei; Teren categoria de folosință livezi în
suprafață de 1086 mp, situat în extravilanul com.
Agapia, jud. Neamț, punctul Filioara, 25949 lei,
12975 lei. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
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571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare este scutită de TVA conform
art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate
sunt grevate de următorele: Creditori: AJFP Iași,
Sarcini: Act notarial – contract de ipotecă imobiliară 644 și 646 din 15.02.2013. 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului
de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, taxa
achitată în contul RO42TREZ4935067XXX002934,
deschis la Trezoreria Tg. Neamț, pentru beneficiar
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Neamț, CUI 2612782 cu OP sau Mandat Poștal;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 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 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0233790040. Data afişării:
19.06.2015.

PIERDERI
Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto şi cartelă conducător auto, pe numele
Neacşu Marian. Le declare nule.
SC Baruch Perfect SRL cu sediul în Str. Banisor
nr.7, Sector 4, Bucureşti, C.U.I. 29511720,
J40/74/2012, declară pierdute: Certificat constatator
emis la data de 06.01.2012 şi Certificat de înregistrare cu seria B nr. 2525366. Le declar nule.
SC Theafarm Farmacie SRL, cod fiscal RO4836492,
declară pierderea Autorizaţiei de funcţionare nr.
5396/AV594 din 19.10.2009, com. Iepureşti, jud.
Giurgiu. Declar nulă.

