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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează
ospătar. 0722.268.866.
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.
Firmă de construcţii angajează topometrist.
Tel: 0733.973.007.
Angajăm ajutor bucătar (2 ani experienţă) şi
procesatori legume. hr@oalacubunatati.ro,
0735.217.286.
Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu” București scoate la concurs următoarele posturi contractuale conform HG
286/2011: 1 post vacant de cercetător științific
I în cadrul Laboratorului Cancerogeneză
Chimică și Biologie Moleculară; 1 post vacant
cu jumătate de normă de psiholog stagiar în
cadrul Cabinetului Psihologie 1; 1 post vacant
de inginer specialist IA în cadrul Compartimentului Tehnic; 2 posturi vacante de îngrijitoare în cadrul Compartimentului Curățenie;
1 post temporar vacant de economist debutant
în cadrul Serviciului de Evaluare și Statistică
Medicală. Dosarele de concurs se depun la
Serv. RUNOS din cadrul Institutului până la
data de 06.07.2015, ora 15.00. Proba scrisă va
avea loc în data de 14.07.2015, ora 9.00, iar
proba interviu va avea loc în data de
15.07.2015, ora 9.00, la sediul Institutului din
Șos.Fundeni, nr.252, sect.2, București. Pentru
mai multe informații, vă rugăm să consultați
avizierul institutului și site-ul www.iob.ro.
Curtea de Conturi a României organizează
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție cu studii medii referent tr.IA
și secretar – dactilograf, vacante în structura
centrală. Concursul se organizează la sediul
Curții de Conturi din București, str. Lev
Tolstoi nr.22-24, sector 1 în data de 15 iulie
2015 ora 10,00 - proba eliminatorie de testare
a cunoștințelor de operare PC, și ora 12,00 –
proba scrisă iar în data de 21 iulie 2015, ora
10,00 – interviul. Dosarele de înscriere se pot
depune la sediul Curții de Conturi din București, str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial partea a
III – a, respectiv până la data de 06.07.2015 și
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G
nr.286/2011, modificată și completată de H.G
nr.1027/2014. Condițiile de participare la
concurs și bibliografia se afișează la sediul și
pe site-ul Curții de Conturi a României, www.
curteadeconturi.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Curții de Conturi a României
și la nr. de telefon: 021.307.88.40 și
0723.215.100.

Primăria Comunei Islaz, Judeţul Teleorman
organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de execuţie, inspector, clasa I, grad
profesional superior, compartiment registru
agricol în data de 03 august 2015, ora 10.00
proba srisă şi în data de 05 august 2015, ora
14,00 interviul. Data limită a depunerii dosarelor este 13.07.2015 la sediul primăriei
comunei Islaz, birou secretar comună.
Condiţii de participare: condiţii generale
conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,
condiţii de studii, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalenta şi vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minim 9 ani, respectiv condiţii specificifice-cunoştinţe de operare pe calculator.
Postul vacant scos la concurs, condiţiile de
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participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei comunei Islaz,
judeţul Teleorman. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei Islaz,
judeţul Teleorman, birou secretar comună, sau
la telefon 0247/420206.
Municipiul Sighișoara organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: 1. Referent II în
cadrul Biroului Cadastru și agricultură –
Direcția Administrarea Patrimoniului: Studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat; Vechime cel puțin
1 an în specialitatea studiilor; 2. Referent I/A
în cadrul Compartimentului Relația cu Consiliul Local – Serviciul Administrație publică
locală: - Studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Vechime cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor; 3. Inspector de specialitate I în cadrul
Compartimentului Administrare sistem
informatic: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul informatică, calculatoare și tehnologia informației,
inginerie electronică și telecomunicații, matematică; Vechime cel puțin 9 ani în specialitatea studiilor; 4. Îngrijitor în cadrul Biroului
logistic și aprovizionare tehnico-materială: Studii generale sau studii medii. Concursul se
organizează la sediul Municipiului Sighișoara,
Str. Muzeului nr. 7, județ Mureș, astfel: - proba
scrisă: 14.07.2015, ora 10,00; - interviul:
16.07.2015, ora 14,00. - data până la care se
pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv 6
iulie 2015, ora 15,00. Informații suplimentare
se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs camera 72 sau la telefon: 0265-771280.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de
administrator patrimoniu, vacant pe perioadă
nedeterminată în cadrul Serviciului Achiziţii
Publice – Biroul Achiziţii Lucrări. Condiţii de
participare: - studii superioare de lungă
durată în domeniul tehnic: specializarea
construcţii civile şi industriale; - vechime pe
un post în specialitatea studiilor de minim 7
ani; - experienţă în domeniul Achiziţiilor
Publice de minim 6 luni; - cunoştinţe operare
PC (Word, Excel, Devize). Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de
14.07.2015, ora 10.00), o probă practică (în
data de 21.07.2015, ora 10.00) şi un interviu
(în data de 28.07.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
06.07.2015, 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 RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de
consilier juridic, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Juridic. Condiţii de
participare: - studii superioare în domeniul
juridic absolvite cu diplomă de licenţă; vechime efectivă pe un post în specialitatea
studiilor minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC
(Word, Excel). Avantaje: - cunoaşterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională, de
preferinţă limba franceză; - experienţă în
contencios administrativ şi fiscal; - vechime
efectivă într-o instituţie publică, autoritate
publică sau societate comercială cu capital
majoritar de stat, pe un post în specialitatea
studiilor. Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei şi 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
06.07.2015, 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 la telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de
consilier juridic, vacant pe perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Juridic. Condiţii de
participare: - studii superioare în domeniul
juridic absolvite cu diplomă de licenţă; vechime efectivă pe un post în specialitatea
studiilor minim 3 ani; - cunoştinţe operare PC
(Word, Excel). Avantaje: - cunoaşterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională, de
preferinţă limba franceză; - experienţă în
contencios administrativ şi fiscal; - vechime
efectivă într-o instituţie publică, autoritate
publică sau societate comercială cu capital
majoritar de stat, pe un post în specialitatea
studiilor. Concursul se va desfăşura la sediul
instituţiei şi va consta într-o probă scrisă (în
data de 20.07.2015, ora 10.00) şi un interviu
(în data de 27.07.2015, ora 12.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
06.07.2015, 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 la telefon 0264/ 405300,
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii generale
de insolvenţă a debitorului SC Tehnosoft SRL,
CIF: 15331886, J25/131/2003, dosar nr.
5237/101/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
27.07.2015; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
10.08.2015; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 01.08.2015.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Suceava. Nr. 3893i/ 16.06.2015. Având în
vedere prevederile art. 13, alin. 2 şi art. 16 din
Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.
1009/23.07.2007 privind procedurile de
selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi
de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
alăturat vă transmitem: Invitaţie de participare: Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice a Judeţului Suceava invită practicienii
în insolvenţă înscrişi pe Lista practicienilor în
insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală pentru zona a -V -a să
depună, până cel târziu în data de 10.07.2015,
ora 13.00, oferte în vederea desemnării unui
practician în insolvenţă privind următorii
debitori aflaţi pe rolul Tribunalului Suceava: 1.
SC Dinamic Biliard SRL, CUI 26647680; 2.
SC Puiucu SRL, CUI 28126271; 3. SC Luta
Com SRL Vatra Dornei - CUI 16250917; 4.
Pascovici C. Elena – Intreprindere Individuală; 5. SC Bettarom Company SRL – CUI
14946972. Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 4, art. 14, art.
16 din Ordinul preşedintelui Agentiei Naţionale nr. 1009/2007 cuprinzând: - adresa prin
care îşi manifestă interesul de a fi numiţi în
calitate de administrator judiciar/ lichidator, onorariul lunar solicitat de practician, - onorariul de succes solicitat de practician, - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte
că ofertantul nu se află în situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la
care urmează să fie numit, - declaraţie pe
propria răspundere privind numărul de
personal care va fi alocat pentru realizarea
activităţilor legate de procedura insolvenţei la
respectiva societate (la această declaraţie va fi
ataşată câte o prezentare a fiecărei persoane şi
dovada că are încheiat un contract de muncă,
de colaborare că există un raport juridic cu
ofertantul, pentru fiecare persoană în parte),

- strategia de reorganizare şi/ sau lichidare, cu
program în timp, a cărei aplicare va fi urmărită de către organele fiscale. - colaborarea cu
organele fiscale pe raza cărora se află sediul
debitoarei, care va cuprinde o situaţie cu
privire la gradul de acoperire a creanţelor
fiscale cuprinse în masa credală pentru toate
cazurile din portofoliu soluţionate, pentru ca
în baza acesteia să putem efectua departajarea
ofertanţilor în cazul în care aceştia ar cumula
acelaşi punctaj, conform art. 15 alin 2 din
O.M.F.P nr. 1009/2007. Conform art. 15
comisia se va întruni în ziua de 10.07.2015, ora
13.15 şi va puncta ofertele, declarând câştigătoare oferta care obţine cel mai mare punctaj.
Documentaţia va fi depusă în original la
sediul A.J.F.P. Suceava, str. Vasile Bumbac, nr.
7, etaj 1, birou nr. 43, în plic închis, toate paginile fiind numerotate, initializate şi ştampilate.
Persoane de contact -Dan Elena - telefon
0230.521358 - int. 512, -Rusu Adrian - telefon
0230.521358 - int. 512.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al S.C. ROMVAC
Company S.A., cu sediul în oraşul Voluntari,
Şos. Centurii nr.7, Judeţul Ilfov, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 23.07.2015, la sediul societăţii,
ora 13.30. Convocarea se face conform Legii
31/1990 cu modificările ulterioare, a Actului
Constitutiv şi este valabilă pentru toţi acţionarii S.C. ROMVAC Company S.A., înregistraţi la Registrul Acţionarilor, la sfârşitul zilei
de 15.07.2015. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea
Adunării Generale, a doua convocare este în
acelaşi loc, aceeaşi oră, aceeaşi ordine de zi, în
data de 5.08.2015. Ordinea de zi, este următoarea: Aprobarea înfiinţării Societăţii Comerciale IMUNOINSTANT S.R.L., cu sediul în
oraşul Voluntari, Şos. Centurii nr.7, Jud. Ilfov.
În sala de şedinţe au acces numai acţionarii
sau mandatarii acestora, împuterniciţi cu
procuri speciale, legitimându-se cu Buletinul/
Cartea de identitate. Procurile completate şi
semnate vor fi depuse la sediul societăţii,
colectiv acţionariat, până la data de
21.07.2015.
Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Decizia nr. 1311/17.06.2015: Având în vedere
următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi
d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi
art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 privind
clarificarea statutului juridic al acţiunilor care
se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe
piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea
A.G.E.A. Complex Comet S.A. Bucureşti
privind aprobarea „efectuării ...demersurilor
necesare admiterii la tranzacţionare a acţiunilor... în cadrul unui sistem alternativ,
respectiv Piaţa AeRO …”, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.
1874/09.04.2015, 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.
495/19.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti
S.A. privind acordul de principiu cu privire la
tranzacţionarea acţiunilor emise de Complex
Comet S.A. Bucureşti în cadrul sistemului
alternativ administrat, solicitarea formulată
de societatea Complex Comet S.A. Bucureşti
de emitere a Deciziei ASF de admitere la
tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori
Bucureşti S.A. prin adresa înregistrată la ASF
cu RG nr. 48941/22.05.2015, în baza analizei
direcţiei de specialitate şi a hotărârii adoptate
în şedinţa din data de 17.06.2015, Consiliul
Autorităţii de Supraveghere Financiară a
decis emiterea următorului act individual
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare
pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A.,
acţiunile emise de societatea Complex Comet
S.A. Bucureşti (CIF: 2622360). Art. 2. Societatea Complex Comet S.A. Bucureşti şi Bursa
de Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să între-
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prindă demersurile necesare în vederea
punerii în aplicare a prevederilor prezentei
Decizii, cu respectarea Legii nr. 151/2014 şi
Regulamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3.
Prezenta Decizie se comunică societăţii
Complex Comet S.A. Bucureşti, Bursei de
Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina
de web şi în Buletinul electronic al A.S.F..
Preşedinte Mişu Negriţoiu.

obligaţia să întreprindă demersurile necesare
în vederea punerii în aplicare a prevederilor
prezentei Decizii, cu respectarea Legii nr.
151/2014 şi Regulamentului ASF nr. 17/2014.
Art. 3. Prezenta Decizie se comunică societăţii
CAMEXIP SA Băicoi, Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina de web şi în
Buletinul electronic al A.S.F.. Preşedinte Mişu
Negriţoiu.

Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Decizia nr. 1177/17.06.2015: Având în vedere
următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi
d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi
art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 privind
clarificarea statutului juridic al acţiunilor care
se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe
piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea
A.G.E.A. societatii CAMEXIP SA Baicoi prin
care se aproba „efectuarea ...demersurilor
legale necesare admiterii la tranzacţionare a
acţiunilor emise de CAMEXIP SA, mandatand Consiliul de Administratie sa aleaga
sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB sau SIBEX”, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.
1360/16.03.2015, 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.
497/19.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti
S.A. privind acordul de principiu cu privire la
tranzacţionarea acţiunilor emise de societatea
CAMEXIP SA Băicoi în cadrul sistemului
alternativ administrat, adresa consultantului
autorizat SSIF Confident Invest Bucuresti SA
inregistrata la ASF cu nr. RG/48006/
21.05.2015 privind solicitarea CAMEXIP SA
Băicoi de emitere a deciziei ASF de admitere
la tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori
Bucureşti S.A., în baza analizei direcţiei de
specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa
din data de 11.06.2015, Consiliul Autorităţii
de Supraveghere Financiară a decis emiterea
următorului act individual DECIZIE: Art. 1.
Se admit la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise de
societatea CAMEXIP SA Băicoi (CUI
1316762). Art. 2. Societatea CAMEXIP SA
Baicoi şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. au

Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Decizia nr. 1310/17.06.2015: Având în vedere
următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi
d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin (1) şi (3) şi
art.14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii
de Supraveghere Financiară, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.
113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 privind
clarificarea statutului juridic al acţiunilor care
se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe
piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea
A.G.E.A. SEMROM Muntenia S.A. Bucureşti
privind „… efectuarea …demersurilor legale
necesare în vederea tranzacţionării acţiunilor
...în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de B.V.B…”, publicată în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
nr. 1335/13.03.2015, 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. 480/19.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti
S.A. privind acordul de principiu cu privire la
tranzacţionarea acţiunilor emise de SEMROM
Muntenia S.A. Bucureşti în cadrul sistemului
alternativ administrat, solicitarea formulată
de societatea SEMROM Muntenia S.A. Bucureşti, prin SSIF Broker S.A., de emitere a
Deciziei ASF de admitere la tranzacţionare pe
sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A. prin
adresa înregistrată la ASF cu RG nr.
48651/22.05.2015, în baza analizei direcţiei de
specialitate şi a hotărârii adoptate în şedinţa
din data de 17.06.2015, Consiliul Autorităţii
de Supraveghere Financiară a decis emiterea
următorului act individual DECIZIE: Art. 1.
Se admit la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa
de Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise de
societatea SEMROM Muntenia S.A. Bucureşti
(C.U.I. 351290). Art. 2. Societatea SEMROM
Muntenia S.A. Bucureşti şi Bursa de Valori
Bucureşti S.A. au obligaţia să întreprindă
demersurile necesare în vederea punerii în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
F i n a n ț e l o r P u b l i c e P ra h ova . S e r v i c i u l F i s c a l O r ă ș e n e s c B ă i c o i . N r.
39855/19.06.2015. Anunțul privind vânzarea. Anul 2015, luna 06, ziua 19. În
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: Albulescu Stelian cu domiciliul ﬁscal în localitatea Câmpina, str. Democrației, nr. 8,
jud. Prahova – clădire în suprafață de 240 mp, situat în com. Măgureni, sat Lunca
Prahovei , nr. 227, jud. Prahova, preț de pornire licitație 328.115 lei (fără TVA),
prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, ﬁind a-IV-a licitație. - SC
Romeriksim Invest SRL cu domiciliul ﬁscal în sat Mislea, com. Scorțeni, str.
Câmpinei, nr. 19, jud. Prahova – Echipament tehnologic – container frigoriﬁc, preț
de pornire licitație 6.730 lei (fără TVA), Echipament tehnologic – vaporizator, preț de
porrnire 340 lei (fără TVA). - SC Heat Industry SRL cu domiciliul ﬁscal în oraș Băicoi,
str. 23 August, nr. 31, jud. Prahova – Autoturism Dacia 1307F SFSB-441, 9D-F, nr.
identiﬁcare UU1D1E71X43419494, nr. de înmatriculare PH-99-HTY – preț de pornire
licitație 5.350 lei (fără TVA). Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748,
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 06/07/2015,
ora 16:30. Licitația va avea loc în data de 07/07/2015 între orele 10:00 – 10:30 la
SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Anunțurile: 32742, 39850, 39851 data de 19.06.2015 pot ﬁ consultate la
sediul organului ﬁscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea
ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. Prezentul anunț va ﬁ publicat pe
site de pe data de 22.06.2015 până pe data de 06.07.2015 inclusiv.

aplicare a prevederilor prezentei Decizii, cu
respectarea Legii nr. 151/2014 şi ale Regulamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta
Decizie se comunică societăţii SEMROM
Muntenia S.A. Bucureşti, Bursei de Valori
Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina de web
şi în Buletinul electronic al A.S.F.. Preşedinte
Mişu Negriţoiu.

LICITAȚII
SC Crash Fashion SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică în data de 23.07.2015, ora 11,00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2, jud. Prahova următoarele autoturisme: - Ford Fiesta, an fabricaţie
2005; - Fiat Doblo, an fabricaţie 2006; În caz de
neadjudecare în data de 23.07.2015, se vor
oganiza licitaţii, în zilele de 30.07.2015,
06.08.2015 şi 13.08.2015 ora 11,00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este de 10% din
preţul oferit plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plata în contul de lichidare sau
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Înscrierea la licitaţie se va face cu cel puţin o zi
înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art.53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0244-597751.
SC Dorobantu Los Andes SRL, prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare în data de
23.07.2015, ora 10,30 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: teren intravilan în suprafaţă de 500 mp şi
clădire spaţiu comercial Sc – 127 mp şi Su
102,56 mp, situat în Ploieşti, str. Mărăşeşti nr.
216, jud. Prahova. În caz de neadjudecare în
data de 23.07.2015, se vor mai organiza licitaţii în zilele de 30.07.2015, 06.08.2015 şi
13.08.2015 ora 10.30. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia
de participare este de 10% din valoarea
bunului plus TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plata în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie se va
face cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
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SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licitaţie publică în data de 22.07.2015 ora
11,30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova următoarele bunuri: - imobil situat în
str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Câmpina, jud.
Prahova compus din teren în suprafaţă de
5.179,80 mp şi construcţiile existente pe teren
(fabrică de pâine, secţie producţie, moară,
cabina poartă); - utilaje panificaţie. În caz de
neadjudecare în dată de 22.07.2015, se vor
organiza licitaţii şi în datele de 29.07.2015,
05.08.2015 şi 12.08.2015 la ora 11,30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON + TVA,
garanţia de participare este de 10% din
valoarea preţului oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plata în contul de
lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitate
se va face cel puţin cu o zi înainte de data
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art.53 din Legea 85/2006. Alte
relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244597751.
SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licitaţie publică cu strigare în data de
23.07.2015, ora 11.30 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: terenuri şi clădiri situate în Urlaţi, str. 1 Mai,
jud. Prahova; - teren extravilan St – 22.366,35
mp situat în Valea Bobului, Urlaţi, jud.
Prahova; - autoutilitară VW LT35, an fabricaţie 2003; - bunuri, echipamente tehnologice,
birotică, materii prime, obiecte de inventar. În
caz de neadjudecare în data de 23.07.2015, se
vor mai organiza licitaţii, în zilele de
30.07.2015, 06.08.2015 şi 13.08.2015 la ora
11.30. Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare
este de 10% din valoarea bunului plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata
în contul de lichidare al debitoarei sau în
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Înscrierea la licitaţie se va face cu cel puţin o
zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din
Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0244-597751.
SC Mis Prod Com S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru
încheierea unui contract de superﬁcie pentru terenul în suprafață de 300 mp
situat în domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu, Strada Arethia Tătărăscu,
Nr. 19, destinat construirii de locuință.
Durata concesiunii: 49 ani, iar preţul pornire este de 11.180 lei.
Locul de unde poate ﬁ achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul
Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Tg. Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este
de 50 lei Ron şi se poate achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de
plată.
Data limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 10.07.2015, ora 15.00.
Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 16.07.2015, ora 10.00, la sediul
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter,
camera C.I.C.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.
Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 16.07.2015, ora 13.00, Sala de
şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.
Denumirea, adresa, număr de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Gorj, Secţia de Contencios Administrativ, Strada Tudor Vladimirescu, nr.
34, tel. 0253.218661, fax: 0253.218147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oﬁcial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei
Municipiului Târgu Jiu, tel. 0253.205036.
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licitaţie publică în data de 22.07.2015, ora
10,00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova; - autoutilitară Fiat Doblo an fabricaţie 2006; - autoturism Skoda Octavia an
fabricaţie 2003. În caz de neadjudecare în dată
de 22.07.2015, se vor organiza licitaţii şi în
datele de 29.07.2015, 05.08.2015 şi 12.08.2015
ora 10,00. Taxa de participare la licitaţie este
de 100 RON plus TVA, garanţia de participare
este de 10% din valoarea preţului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plata în contul de lichidare al SC “MIS PROD
COM” S.R.L. nr. RO22BTRL03001202D
38907XX deschis la Banca Transilvania,
Sucursala Ploieşti sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie
se va face cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.
SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin
licitaţie publică în data de 23.07.2015, ora
10.00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2, jud.
Prahova următoarele bunuri: - Teren intravilan în St = 6837,96 mp situat în com.
Dumbrăveşti, sat Plopeni, jud. Prahova; În caz
de neadjudecare în data de 23.07.2015, se vor
organiza licitaţii şi în datele de 30.07.2015,
06.08.2015 şi 13.08.2015 la ora 10.00. Taxa de
participare la licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea preţului oferit plus TVA. Achitarea
lor se poate face cu ordin de plata în contul de
lichidare al debitoarei sau numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie
se va face cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.
SC Riumfi Construct S.R.L., prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică cu strigare în data de
22.07.2015, ora 11.00 la sediul lichidatorului
din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova
- teren intravilan St – 700 mp situat în
Boldeşti-Scaeni, str. Distilării, jud. Prahova,
foarte aproape de DN1A; În caz de neadjudecare în data de 22.07.2015, se vor mai organiza
licitaţii, în zilele de 29.07.2015, 05.08.2015 şi
12.08.2015 la ora 11.00. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia
de participare este de 10% din valoarea
preţului oferit plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plata în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul
lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie
se va face cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.
SC Zaco SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 22.07.2015, ora 10,30 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova
următoarele bunuri: - Clădire Hotel P+2E,
clădire (bucătărie fast-food) tip P, clădire
spălătorie Hotel şi teren intravilan în suprafaţă totală de 1.465 mp situate în Mizil, str.
Mihai Bravu, nr.108, judeţ Prahova; - Mijloace
fixe, obiecte de inventar şi materiale auxiliare;
În caz de neadjudecare în data de 22.07.2015,
se vor organiza licitaţii în datele de 29.07.2015,
05.08.2015, 12.08.2015 şi 19.08.2015 la ora
10,30. Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare
este de 10% din valoarea oferită plus TVA.
Achitarea lor se poate face cu ordin de plata în
contul de lichidare sau numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza prevede-
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rilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie se
va face cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art.53 din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine
la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
Debitorul SC Agromec Gogoșu SA, cu sediul
în sat Gogoșu, comuna Gogoșu, jud. Mehedinţi, CIF: 1609169, J25/248/1991, aflată în
p r o c e d u r a d e f a l i m e n t î n d o s a r n r.
4241/101/2014, pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare bunul imobil –
*Secția Gogoșu* situată în sat Gogoșu,
comuna Gogoșu, județul Mehedinți, compusă
din – magazie 3 bucăți demolate, remiz 4
bucăți demolate, birou, cantină demolată,
pompă motorină, WC 6 mp. și teren curți
construcții cu o suprafață de 10675,00 mp. –
din proprietatea debitoarei SC Agromec
Gogoșu SA, la un preț negociat cu doamna
Rogoveanu Ileana Codruța de 9000,00 euro
ce se vor achita în lei la cursul BNR din ziua
plații, cu t.v.a. inclus. Toţi cei interesaţi de
adjudecarea bunului imobil – *Secția
Gogoșu* situată în sat Gogoșu, comuna
Gogoșu, județul Mehedinți, compusă din –
magazie 3 bucăți demolate, remiz 4 bucăți
demolate, birou, cantină demolată, pompă
motorină, WC 6 mp. și teren curți construcții
cu o suprafață de 10675,00 mp. – pot depune
oferte la sediul lichidatorului judiciar
Consultant Insolvență SPRL, din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi, precum și garanția de participare la
licitație în sumă de 4041,00 lei(curs 1 euro =
4,4894 din data de 17.06.2015), în contul nr.
RO52PIRB2700765144001000 deschis la
Banca Piraeus Bank SA, pentru ședința de
supraofertare. Pasul de supraofertare este de
10% din preţul negociat de 9000,00 euro,
respectiv 4041,00 lei(curs 1 euro = 4,4894 din
data de 17.06.2015). Supraofertele se primesc
până la data de 22.07.2015 orele 13,00, când
va avea loc şi şedinţa de supra ofertare.
Participarea la ședința de supraoferte este
condiționată de achiziționarea caietului de
sarcină în sumă de 1000,00 lei. Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al
lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehedinti. Lichidator judiciar,Consultant Insolvenţă SPRL.
Debitorul SC Agromec Gogoșu SA, cu sediul
în sat Gogoșu, comuna Gogoșu, jud. Mehedinţi, CIF: 1609169, J25/248/1991, aflată în
p r o c e d u r a d e f a l i m e n t î n d o s a r n r.
4241/101/2014, pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare bunul mobil –
Combină C14, serie șasiu 4587 – din proprietatea debitoarei SC Agromec Gogoșu SA, la
un preț negociat cu domnul Asproiu Ninel
Lucian de 9000,00 lei cu t.v.a. inclus. Toţi cei
interesaţi de adjudecarea bunului mobil –
Combină C14, serie șasiu 4587 – pot depune
oferte la sediul lichidatorului judiciar
Consultant Insolvență SPRL din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi precum și garanția de participare la
licitație în sumă de 900,00 lei, în contul nr.
RO52PIRB2700765144001000 deschis la
Banca Piraeus Bank SA, pentru ședința de
supraofertare. Pasul de supraofertare este de
10% din preţul negociat de 9000,00 lei,
respectiv 900,00 lei. Supraofertele se primesc
până la data de 22.07.2015 orele 14,00, când
va avea loc şi şedinţa de supra ofertare.
Participarea la ședința de supraoferte este
condiționată de achiziționarea caietului de
sarcină în sumă de 300,00 lei. Relaţii suplimentare la telefoanele 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al
lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
Anunţ de participare la licitaţie publică
privind vânzarea următoarelor imobile: 1.
Informaţii generale privind proprietarul:

Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str.
Republicii, Nr.89. Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939; e-mail: urbanism@primăria-babadag.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul vanzariii: - teren în suprafaţă de 1250
mp, situat pe str. Fagului nr.29; - teren cu
suprafaţă de 1009 mp situat pe str. Republicii
nr. 68; 3. orice persoană interesată are dreptul
de a solicită şi de a obţine caietul de sarcini în
mod direct, nerestricţionat şi deplin, prin
mijloace electronice sau pe suport de hârtie. 4.
Compartimentul responsabil: Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei oraşului Babadag,
str. Cabanei nr.5. 5.Caietul de sarcini se pune
la dispoziţia solicitanţilor contra sumei de 100
lei. 6.Data limită de depunere a documentaţiei: 02.07.2015, ora 10,00 la secretariatul
Primăriei oraşului Babadag, str. Republicii, nr.
89, Babadag, jud. Tulcea, în 1 exemplar. 5.
Licitaţia va avea loc în data de 03.07.2015, ora
10.00 la sediul Primăriei oraşului Babadag, str.
Republicii, nr. 89. 6. Contestaţiile se depun în
termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului procedurii la sediul U.A.T. Babadag,
menţionat la punctual 1, care vor fi soluţionate
în termen de 5 zile de la data emiterii, iar
aceasta poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţă în condiţiile
Legii nr. 554/2004.
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
licitație – 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 informații 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: Închiriere suprafaţă de teren în albia
minoră a râului Olt din Jud. Brașov, pentru
înlăturarea materialului aluvionar: Județul
Brașov Lotul 1 – 2.339 mp teren în albia
minoră a râului Olt, situat în Loc. Podu Olt,
Jud.Brașov. 6. Data, locul şi ora limitã de
primire a ofertelor: 14.07.2015 până la ora
10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 7. Data şi locul deschiderii acestora:
14.07.2015 începand cu ora 10:30 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
Declar pierdute și nule proces verbal de
primire predare eliberat la data de 18 IV 1975,
pe numele Eremia Angela și Florea, aferent
contract construire nr.614/27.01.1975 și certificat de deces seria DS nr. 235721/26.05.2013
-Eremia Florea.
Declar pierdută legitimația de student emisă
de F.I.F.I.M. Secția Cadastru, Universitatea
U.S.A.M.V.B. pe numele Barbu V. Dragoş
Cătălin.
Subscrisa Cornucopia S.R.L., cu sediul în Str.
Secerișului nr.23, sector 4, București,
J40/6621/2007, C.U.I. 21483013, reprezentată
de Popescu Octavian Ștefan– administrator,
declar pierdut Certificatul constatator pentru
sediu nr. 280451/29.05.2009 și îl declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 269524. Nr. 17054/18.06.2015. Anunț privind vânzare pentru bunuri
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată , se face cunoscut că în data de 02.07.2015, orele 11.00, în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru cu sediul în loc. Călărași, str. Bld.
Republicii nr. 129, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 269524/2014
și 17054/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este Imobil în suprafață utilă de 53,8 mp și anexă gospodărească în suprafață de 18 mp valoare 11.860 lei - și teren cu destinația curți construcții în suprafață de 144 mp –
valoare - 20.660 lei, ambele fără CF și fără număr cadastral, situate în Mun. Călărași,
Bd. Republicii nr. 129, județul Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași – act
administrativ 17054/09.02.2015 în dosar de executare 269524/2008 și 17054/2014.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu
au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștiință, 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 19.06.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

