ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Angajăm conducători auto profesionişti transport marfă, ADR, intern şi internaţional.
0762.221.283, 0762.221.281
În data de 26 octombrie 2015, orele 12.00, va
avea loc la sediul Centrului Naţional de Artă
„Tinerimea Română” în str. Gutenberg nr. 19,
sector 5, Bucureşti, concursul pentru ocuparea
postului vacant de economist specialist gradul
IA în cadrul Compartimentului Financiar
Contabil- proba scrisă şi interviul. Postul necesită studii superioare economice în domeniul
financiar contabil şi o vechime în specialitate
de minim 10 ani. Data până la care se pot
depune dosarele de concurs este 15 octombrie
2015. Relaţii suplimentare la tel.
021-215.43.26. persoana de contact d-na
Perian Marga, Compartimentul Resurse
Umane- secretarul comisiei de concurs.
Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă
scoaterea la concurs a funcţiei publice de
execuţie, vacante, de consilier, clasa I, grad
superior, Direcţia Financiar-Contabilitate şi
Resurse Umane, ID 360950. Concursul va
avea loc la sediul Agenţiei de Credite şi Burse
de Studii din str.Caransebeş, nr.1, sector 1,
Bucureşti, în data de 02.11.2015. Documentele
necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, condiţiile specifice, informaţiile referitoare la orarul desfăşurării concursului,
precum şi bibliografia sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe www.roburse.ro. Dosarele pot fi
depuse în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la Registratura
A.C.B.S. din str. Caransebeş, nr.1, sector 1,
Bucureşti. Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel.: 021.310.19.05.
Primăria Comunei Mihai Eminescu organizează în data de 20 octombrie 2015, ora 9.00
proba suplimentară- eliminatorie, 20 octombrie 2015, ora 11.00 proba scrisă, 22 octombrie
2015 ora 10.00 interviul, concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant, de
execiuţiede operator registru electoral, clasa
de salarizare 31 în cadrul Compartimentului
Stare Civilă al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei Comunei Mihai
Eminescu. Concursul va avea loc la sediul
Primăriei Comunei Mihai Eminescu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Mihai Eminescu- loc. Ipoteşti, com.
Mihai Eminescu, jud. Botoşani- sau la telefon:
0231.512.183.

CITAȚII
Ilie Ion este citat la Judecătoria Arad la
26.10.2015, sala 145, în calitate de pârât în

dosarul 9207/55/2015 având ca obiect exercitarea autorităţii părinteşti, pensie de întreţinere în contradictoriu cu Pop Ramona Maria.
Se citează la 11.12.2015, ora 11.00, moştenitorii lui Tudoroiu Dumitru, din Bucureşti, Str.
Buclei, nr. 10, sectorul 1, la notarul Baias
Valeria, în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 131A,
tel. 021/319.13.30, altfel sunteţi prezumaţi
străini de succesiune.
Numitul William Laurence Stanley, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Comuna Sânpetru, Str.
Primăverii, nr. 311, Jud. Braşov, este citat la
Judecătoria Braşov pe data de joi, 15.10.2015,
ora 11.00, completul C6-MF, camera Sala J1,
în calitate de pârât dosarul civil nr.
2102/197/2015, în procesul de divorț cu reclamanta Crângeanu Luisa-Ileana.
Se citează S.C. Socogen SPA Pievepelago
(26760794) cu ultimul sediu cunoscut în Bucureşti str. Siriului, nr. 20, sector 1, pentru data
de 5 octombrie, ora 09:00 la Judecătoria
Segarcea ,,camera Complet c5 în dosarul nr.
2137/ 304/2014 în calitate de pârât, în proces
cu Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Giurgita în calitate de reclamant
pentru pretenţii.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată
pe numita Greuruşi Elena cu domiciliul în
oraş Brezoi, strada Călineşti, jud. Vâlcea în
calitate de intimată în dosarul civil
nr.2958/90/2015, cu termen de judecată la data
de 09.10.2015, af lat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
Domnul Ciobanu Ioan, în calitate de pârât,
este chemat în judecată în data de 16 Octombrie 2015, la Judecătoria Iaşi, Completul C30,
orele 8:30, în dosarul nr. 44029/245/2014,
având ca obiect evacuare, de către reclamantul
Aprofirei Neculai.
Asociaţia „Împreună Sprijinim Producătorii
Agricoli”, cu sediul social în Podu Iloaiei, Sos.
Naţională nr.104, judeţul Iaşi, este chemată la
Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă, Camera S.V.Etaj IV, complet civ a 6, în dosarul
3390/866/2013, în 20 octombrie 2015, ora
09:00, în calitate de intimat, în proces cu
Iordache Flavia- Crina, Iordache Sorinel–
apelanti, pentru APEL –revendicare imobiliară.
Seros Paulică, comuna Ghidigeni, jud. Galaţi,
este chemat, la data de 21 octombrie 2015, la
J u d e c ă t o r i a B r ă i l a , î n d o s a r n r.
22011/196/2014, pentru exercitarea autorităţii
părinteşti cu Seros Ioana.
Munteanu Alina-Maria, cu domiciliul în Italia
este chemată în instanță, în dosar

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Promar Construct Solutions – Cocu, după cum urmează: Denumire:
A u t o u t i l i t a r ă F o r d Tr a n s i t , s e r i e m o t o r 1 M 5 5 7 8 7 , s e r i e s a ș i u
WF0CXXGBFC1M55787, AG-12-DRR. Valoare [Ron, fără TVA]: 8.100 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a
treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15-10-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 16-10-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini.
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

848/223/2013, termen la 24.11.2015, recurs la
Tribunalul Vâlcea.
Paratii Alexa Mitriţă si Alexa Lidia cu ultimul
domiciliu cunoscut în Iași, str. Sf. Sava nr. 6,
sunt citati la Judecătoria Iași, str. Anastasie
Panu nr. 25, la C 16 F, î n dosarul nr.
24298/245/2013, cu termen de judecată la
21.10.2015, ora 8.30, în proces cu Cocuz Ana,
Cocuz Constantin, și Tenea Daniela Petronela,
cauza avand ca obiect succesiune partaj; iesire
din indiviziune, fiind chemati si la interogatoriu.
Direcţia Generală de Asistență Socială și
Protecţia Copilului Vâlcea, cheamă in judecata pe numiţii: Rotea Petrișor - domiciliat în
oraș Brezoi, str. Eroilor, nr. 183, bloc 1, ap. 1,
jud. Vâlcea, în calitate de intimat în dosarul
civil nr. 3169/90/2015, cu termen de judecată
în data de 09.10.2015, având ca obiect înlocuirea măsurii de protecţie, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. Varga Nicoleta Geta - domiciliată
în oraș Brezoi, str. Eroilor, nr. 135, jud. Vâlcea,
în calitate de intimată în dosarul civil nr.
3169/90/2015, cu termen de judecată în data
de 09.10.2015, având ca obiect înlocuirea
măsurii de protecţie, aflat pe rol la Tribunalul
Vâlcea.
Numitul Lupu Mihăiţă, cu ultimul domiciliul
cunoscut în Localitatea Satu-Nou, Comuna
Scheia, Judetul Iaşi-România, este citat la
Judecătoria Iaşi, pentru data de 19 octombrie
2015, ora 14.30, la completul C36M, în calitate
de Pârât în dosarul civil numărul
21074/245/2015, în contradictoriu cu reclamanta Rotundu Elena Alina, în procesul
având ca obiect Ordonanţă Preşedenţială
Suplinire Consimţământ Parental.

DIVERSE
SC Star Dinamic Metal, C.U.I. 34826814,
comuna Vidra, sat Sinteşti, str. Zlătarilor
nr.15, jud. Ilfov, titular al activităţii Comerţ cu
ridicata al deşeurilor şi resturilor, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
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activitate. Informaţiile privind potanţialul
impact asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov, str. Lacul
Morii nr.1, sector 6, Bucureşti, tel. /fax
340.15.21/ 074628440 în zilele de luni- joi între
orele 9-13. Observaţiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM Ilfov.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din
16 februarie 2015. Având în vedere cererea
formulată de reclamanţii Judea Marin Eugen,
identificat prin CNP 1650608241655, domiciliat în Sighetu Marmaţiei, str. Valea Cufundoasă nr. 8, jud. Maramureş şi Judea Ioniţa,
identificată prin CNP 26207241639, domiciliată în Sighetu Maramţiei, str. Valea Cufundoasă nr. 8 jud. Maramureş, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat
în Sighetu Marmaţiei, str. Valea Cufundoasă
nr. 8, jud. Maramureş, constând în casă de
locuit şi anexă gospodărească precum şi
terenul aferent în suprafaţă de 844 mp înscris
în CF nr. 56924 Sighetu Marmaţiei, nr. top
6396/4 între vecinii Dolca Toader, Lumei
Alexandru, Varady Elena şi strada Valea
Cufundoasă, somează persoanele interesate
care pot dovedi un drept sau un interes legitim
să formuleze opoziţie în termen de şase luni de
la publicarea prezentei somaţii. În cazul în
care, în termen de şase luni de la emiterea
publicaţiei prezentei somaţii nu s-a formulat
opoziţie, instanţa va procda la judecarea
cererii formulate de reclamant. (Dosarr nr.
2109/307/2015).

LICITAȚII
Lichidatorul judiciar al SC MEDIA CASA
PRESS SRL, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a activelor din patrimoniul societăţii debitoare. Licitaţia va avea
loc în fiecare zi de vineri, începând cu data de
28.09.2015, la orele 13:00, la sediul lichdiatorului judiciar din Bucureşti, Al. Emil Botta, nr.
4, bl. M104, sc.1, et.1, ap.5, sector 3. Înscrierea
şi participarea la licitaţie se va face conform

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.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, Luna octombrie, Ziua 13.
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 13, luna octombrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea
Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică (a-III-a) următorul
bun imobil, proprietate a debitorului Radulescu Viorel Romeo, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Giurgiu, str. București, bl. 205/3S1, sc. E, ap. 60, jud. Giurgiu: Proprietăți
imobiliare: 1. Teren arabil extravilan în suprafață de 9600 mp conform Contract de
Vânzare - Cumpărare nr. 438/19.02.1998, situat în sat Izvoru, comuna Gogoșari,
jud. Giurgiu. Valoare totală proprietate imobiliară = 5825 lei fără T.V.A. Cota T.V.A. fără T.V.A. 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 bunului sunt invitați să prezinte până la
termenul de vânzare sau în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare (12.10.2015, ora 16.00): oferte de cumpărare; dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire (cont nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, deschis la Trezoreria Mun. Giurgiu - beneﬁciar
A.J.F.P. Giurgiu, C.U.I. 4286895); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoane
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate: dovada emisă de creditorii ﬁscali
(bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, 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. 168-169 din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), 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 număr 0246.216705, interior 419,
persoană de contact: Marian Carstea.
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regulamentului de vânzare şi a caietului de
sarcini. Preţul caietului de sarcini este de 350
lei. Printre bunurile scoase la licitaţie, menţionăm: auto-utilitară Peugeot Jumper – 4.280,4
euro, Materiale de natură obiectelor de
inventar – 1.738,8 euro, stoc de carte – 35419,5
euro, stoc de CD-uri – 75.978,9 euro. Preţurile
nu conţin TVA. Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa lichidatorului judiciar la
nr. tel: 0722.316.892 sau la e-mail: office@
sumainsolvency.ro.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova,
prin lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie
publică, conform Caietului de Sarcini, a unor
bunuri mobile de natură mijloacelor fixe,
obiecte de inventar şi materiale ce nu mai pot
fi folosire în scopul în care au fost fabricate şi
care se valorifica la preţurile menţionate în
adresa evaluatorului, înregistrată la lichidator
sub nr.607/30.09.2015 având stabilite următoarele zile de licitaţie: 05.10.2015, 07.10.2015,
09.10.2015, 12.10.2015 şi 14.09.2015 orele
13.00. Caietul de sarcini se achiziţionează de
la sediul lichidatorului, la preţul de 1.500 lei
(exclusiv TVA). Relaţii suplimentare la tel.
0244386618, 0344104525, 0740226446.
Comuna Balcani, CF 4278027, loc. Balcani,
jud. Bacău, organizează în data de 21.10.2015,
ora 14,00 licitaţie publică deschisă în vederea
închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 36,02
mp, situat în intravilanul satului Balcani în
incinta Anexei II Primărie, pe durata de 10
ani, destinat desfăşurării de activități de
editare și tipărire de cărți. Preţul minim al
redevenţei este de 100 lei / mp / an. Garanţia
de participare la licitaţie este de 500 lei, taxa
de participare la licitaţie este de 500 lei / ofer-
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tant. Documentaţia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei la preţul de 10 lei.
Informaţii suplimentare la tel/fax
0234/380680, compartimentul urbanism, pană
la data de 20.10.2015, ora 16,00, dată limită
pentru depunerea ofertelor la sediul Primăriei.
În caz de neadjudecare a licitaţiei, se va
proceda la repetarea acesteia în termen de 20
de zile.
Se organizează licitaţie publică cu strigare în
vederea vânzării în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 a următoarelor active: 1.
Sediu administrativ central – clădire birouri,
situat în Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI,
la preţul de 1.258.000 lei. Se pot vinde şi
birouri separate cu cota indiviză din căile de
acces şi din spaţiile comune. Pret/birou începând de la 43.915 lei. 2. Teren Şos. Viziru, km.
10, în suprafaţă totală de 112.611,59 mp, cu
active viabile (Atelier reparaţii, clădire
protocol, drumuri şi platforme, etc.), la preţul
de 1.294.030 lei. 3. Activul Cazan de Apă
Fierbinte, situat în Brăila, calea Călăraşilor nr.
321B, la preţul de 1.110.630 lei. 4. Mijloace de
transport: Autoutilitară 10215 FA 31 la preţul
de 10.300 lei; Autoutilitară Dacia 1307 la
preţul de 2.200 lei, 5. Mijloace fixe şi obiecte
inventor compus din: Aparate de măsură,
electrice şi electronice, la preţul de 8.428 lei;
Birotică şi calculatoare la preţul de 11.810 lei;
Mobilier la preţul de 16.063 lei; Aparate aer
condiţionat, la preţul de 3.270 lei; Diverse
bunuri la preţul de 658 lei; 6. Stoc de magazie,
la preţul de 221.727 lei; Preţurile nu conţin
TVA. Date organizare licitaţie: 08.10.2015,
15.10.2015, 22.10.2015 şi 29.10.2015, orele
11.00. Caietele de sarcini se pot ridica de la
sediul lichidatorului din Brăila, Şos. Focşani,
km. 5, contra sumelor cuprinse între 50 lei şi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Biroul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Nr.
112350/22.09.2015. Dosar de executare nr. 1000/2008 și 6302. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data: 22.09.2015. 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 08.10.2015,
ora 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 debitoarei Onea Lucia, cu domiciliul ﬁscal
în loc. Comarnic, jud. Prahova: Denumirea bunului imobil, Preț de evaluare exclusiv
TVA, Cota TVA: - teren extravilan în suprafață de 800 mp, situat în Slobozia, tarla
315/7, parcela 559, județul Ialomița, 29458 0%; - teren extravilan în suprafață de
800 mp, tarla 315/7, parcela 558 situat în localitatea Amara, județul Ialomița,
25395 0%. Total: 54853, 0%. Licitația se aﬂă la primul termen și pornește de la
prețul de evaluare. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
imobile este 0%, impozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b)
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 06.10.2015, ora 14.00,
următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun.
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante; 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 178, 177.

2.500 lei. Garanţia de participare la licitaţie de
10% din valoarea de pornire trebuie achitată
cu cel puţin 2 zile anterior datei licitaţiei. Nr.
tel. 0241/542942, 0720/300.464.
Debitorul SC Bemati Cons S.R.L. societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Imobil
situat în Bușteni, str. Pescăriei nr. 2E, județul
Prahova, compus din teren având suprafața
de 4112 mp și construcție edificată pe acesta
“C1- Clădire Tehnico- administrativă” cu o
suprafață construită la sol de 69 mp și desfășurată 138 mp. Prețul de pornire al licitației
este de 84.750 Euro. Prețul caietului de sarcini
pentru imobilul af lat în proprietatea SC
Bemati Cons SRL este de 1.000 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitației pentru
imobilul arătat reprezintă 50% din valoarea
exprimată în Raportul de Evaluare exclusiv
TVA. Participarea la licitație este condiționată
d e : - c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO33BREL0002000634070100 deschis la
Libra Internet Bank, Sucursala Ploiești până
la orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei a
garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Caietului de Sarcini pentru proprietatea
imobiliară, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliară, prima ședință
de licitație a fost fixată în data de 08.10.2015
ora 12:00, iar dacă aceasta nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data, 22.10.2015, 05.11.2015;
19.11.2015; 03.12.2015;17.12.2015 ora 12:00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Ploiești, str. Elena Doamna nr. 44A, jud.
Prahova. Pentru relații sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC Vinalcool BucureȘti SA societate
în faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare:
Proprietate imobiliară situată în București,
Str. Petru Rareș nr. 15, sector 1, compusă din
teren în suprafață de 3.081,57 mp și
construcții cu suprafața construită totală de
2.015,44 mp. Prețul de pornire al licitației
pentru proprietatea imobiliară este de
1.998.188 euro. Prețul Caietului de sarcini este
de 5.000 lei, exclusiv TVA. Prima ședință de
licitație a fost fixată la data de 19.10.2015, ora
15.00 iar dacă proprietatea imobiliară nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe
de licitații au fost fixate în data de 26.10.2015,
02.11.2015 și 09.11.2015, la același preț de
pornire. Participarea la licitație este condițion a t ă d e : - c o n s e m n a r e a î n c o n t u l n r.
RO81BFER140000010831RO01 deschis la
Banca Comercială Feroviară Agenția Popa
Tatu, cel târziu cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru ședința de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire al licitației;
-achiziționarea cel târziu cu o zi înainte de
data și ora stabilită pentru ședința de licitație
a Caietului de sarcini. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediullei lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzești nr. 71, et. 2,
cam. 203, sector 1. Pentru relații suplimentare
sunați la telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
Administraţia Naţională “Apele Române”Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul
în Bacău, str.Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău,
cod 600274, tel.0234 541646, fax 0234 510050,
în calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 20 octombrie 2015 a licitaţiilor
publice cu ofertă în plic închis privind închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în
albiile minore ale râurilor, pe raza judeţelor
Neamţ, Vrancea, Bacău, Iaşi şi Suceava. Închirierea are ca scop înlăturarea materialului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de
executare nr. ABNP 6. Nr. 20022/29.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna octombrie ziua 15. 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 15, luna octombrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Blue Lux Proiect SRL, CUI 25581073, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea I. L. Caragiale: a) teren arabil intravilan în suprafață de
2104 mp, situat în localitatea I. L. Caragiale punct Mal - Racila, județ Dâmbovița,
prețul de pornire al licitației 36845 lei (exclusiv TVA **) ﬁind preț de evaluare
diminuat cu 50%, a treia licitație (exclusiv TVA *). **) cota de taxă pe valoarea
adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele:
Creditori, Sarcini: Nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat
de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație
la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data
aﬁșării: 01.10.2015.

ANUNȚURI
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aluvionar (exploatare agregate minerale)
pentru asigurarea scurgerii optime în albie.
Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de
participare este de 10% din valoarea minimă a
chiriei anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru
fiecare dintre următoarele bunuri imobile:
Judeţul Neamţ / Râu Bistriţa / Brăşăuţi/
Dumbrava Roşie / 10.000 mp / Râu Moldova /
Tupilaţi aval 2 / Tupilaţi / 32.031 mp / Judeţul
Vrancea / Râu Putna / Balta Raţei Nord /
Vînători / 8.306 mp. Judeţul Bacău / Râu Siret
/ Galbeni 2 / Faraoani / 35.400 mp. Rogoaza /
Buhoci / 24.000 mp. Judeţul Suceava / Râu
Suceava / Măgheruş / Frătăuţii Noi / 14.000
mp. Râu Suceviţa / Milişăuţi-confl.râu Suceviţa
cu Suceava / Milişăuţi / 8.000 mp / Bădeuţi
confl. râu Suceava/Milişăuţi / 7.060 mp. Judeţul
Iaşi / Râu Moldova / Boureni aval / Moţca /
38.000 mp. Moţca 2 / Moţca / 80.000 mp. Râu
Siret / Răchiteni / Răchiteni / 30.000 mp. De
asemenea, tot la data de 20 octombrie 2015 vor
fi scoase la licitaţie următoarele suprafeţe de
teren situate în albiile minore ale râurilor:
1.533,00 mp albie minoră râu Tazlău Sărat în
localitatea Zemeş, jud.Bacău la preţul minim
de 0,24 lei/mp/lună (respectiv 368,00 lei/lună)
fără TVA, garanţia de participare fiind de
442,00 lei, în scopul amenajării spaţiului de
lucru necesar montării conductelor de transport ţiţei, gaze naturale şi amestec, pentru o
perioadă de 1 an; 25,00 mp albie minoră râu
Tazlău Sărat în localitatea Zemeş, jud.Bacău la
preţul minim de 5,59 lei/mp/lună (respectiv
140,00 lei/lună) fără TVA, garanţia de participare fiind de 168,00 lei, pentru instalare pile de
susţinere pasarele de supratraversare a
cursului de apă, pentru o perioadă de 10 ani;
1.245,94 mp albie minoră râu Trotuş în localitatea Dofteana, jud.Bacău la preţul minim de
0,24 lei/mp/lună (respectiv 299,00 lei/lună) fără
TVA, garanţia de participare fiind de 359,00 lei,
în scopul amenajării spaţiului de lucru necesar
montării conductelor de transport ţiţei, gaze

naturale şi amestec, pentru o perioadă de 1 an;
1.000,00 mp teren albie minoră râu Trebeş, în
municipiul Bacău, judeţul Bacău, la preţul
minim de 1,20 lei/mp/lună (respectiv 1.200,00
lei/lună) fără TVA, garanţia de participare
fiind de 1.440,00 lei, în scopul amenajării unei
parcări pentru mijloace de transport în comun,
pe o perioadă de 10 ani. Garanţia de participare poate fi constituită sub forma unei scrisori
de garanţie bancară eliberată de o bancă din
România în favoarea unităţii locatoare
sau a unui ordin de plată, confirmat
prin extras de cont, în contul
RO51TREZ0615005XXX013935 - Trezoreria
Bacău, CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse în data de 20.10.2015 până la
ora 9, urmând a fi deschise în aceeaşi zi la ora
10. Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00
lei, poate fi achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Siret - birou Patrimoniu sau cu ordin de plata în contul RO
69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria
Bacău CIF: RO18264854, începând cu data de

01.10.2015 şi până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a
ofertei este de 90 de zile de la data deschiderii
acesteia. Prezentul anunţ este postat pe site-ul
www.rowater.ro/dasiret la rubrica ANUNŢURI - LICITAŢII ACTIVE.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional conducător auto –
permis B, C, E, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Țițirigă Cristian, cu domiciliu în
comuna Mihăești, sat Gurișoara, județul
Vâlcea. Se declară nul.
Pierdut proces verbal predare locuinţă aferent
contract vânzare nr. 4748 din 1991 pe numele
Paraschiva George, declar nul.
S.C. Consort Display Services S.R.L. cu sediul
în Bucureşti, Sector 4, Str. Tineretului nr.45, bl.
54, cod fiscal 30244279, pierdut Registru Unic
de Control pentru sediu social şi Registru de
evidenţă fiscală. Le declar nule.
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S.C. Mentor Graphics Romania S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Sector 1, Piaţa Charles de
Gaulle nr.15, et.3, cod fiscal 34801526, pierdut
Registru Unic de Control pentru sediu social
şi Registru de evidenţă fiscală. Le declar nule.
Declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Ecologice
din Bucureşti, pe numele Stanciu Maria Andrada.
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
n r. 1 7 0 5 1 3 / 2 0 0 6 . N r. 4 8 6 8 7 /
30.09.2015. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri imobile: - Teren
extravilan în suprafață de 1.129 mp,
situat în com. Măgurele, jud. Prahova Prețul de pornire al licitației este de
8.290 lei, exclusiv TVA; - Teren
extravilan în suprafață de 2.055 mp,
situat în com. Măgurele, jud. Prahova Prețul de pornire al licitației este de
11.606 lei, exclusiv TVA, la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 15.10.2015, ora
10.00. Anunțul nr. 48687/30.09.2015
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 0244.283006, persoană
de contact: Ariciu Nicolae. Data aﬁșării:
01.10.2015.

publicitate

