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OFERTE SERVICIU
Angajăm şofer Tir pe comunitate minim 
2-3 luni. Tel.: 0747.475.307.

Şcoala Gimnazială nr. 1 Berceni, jud. Ilfov 
scoate la concurs în vederea ocupării pe 
perioadă nedeterminată 1 post vacant de 
îngrijitor grădiniţă la Şcoala Primară nr. 2 
-Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 
Berceni. Condiţii specifice de ocupare a 
postului: -Domiciliul în Com. Berceni; 
-Abilităţi de comunicare cu copiii şi 
părinţii; -Experienţă ca îngrijitor de grădi-
niţă. Concursul va avea loc în data de 
15.12.2015 la Grădiniţa cu Program 
prelungit nr. 2: -ora 11.00 proba practică; 
-ora 14.00 interviul. Depunerea dosarelor- 
perioada 23.11- 11.12.2015 la secretariatul 
Şcolii Gimnaziale nr. 1. Berceni, în inter-
valul orar 8.30-15.30. Relaţii suplimentare 
la telefon 021.361.27.01.

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. 
Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
cu sediul în Bucureşti, strada 13 Septem-
brie nr.13 sector 3, în temeiul H.G. 
286/2011 şi Legii nr. 319/2003, anunţă 
scoaterea la concurs a postului contractual 
vacant pe o perioadă nedeterminată de 
cercetător ştiinţific gr.II normă întreagă, la 
Departamentul de Drept Public „Vintilă 
Dongoroz”, specializarea: drept penal şi 
procedură penală.
Condiţii de ocupare a postului: Îndepli-
nirea condiţiilor potrivit Legii nr.319/2003 
privind Statutul personalului de cerceta-
re-dezvoltare şi ale Ordinului M.Ed.C. nr. 
6560/2012 cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru cercetător ştiinţific 
gradul II, trebuie să aibă activitate de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de cel puţin 8 ani şi 
titlul ştiinţific de doctor; pentru candidaţii 
care provin din afara învăţământului 
superior sau a cercetării ştiinţifice, o 
vechime de 12 ani în profilul postului; 
Înscrierea la concurs se face în termen de 
30 de zile de la data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial. Dosarele de candida-
tură se depun la sediul Institutului. 
Concursul va avea loc în data de 29 
decembrie, ora 10, în Sala de Consiliu din 
Institut, Concursul va consta în: analiza 
dosarului de înscriere la concurs, verifi-
carea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
legea menţionată şi aprecierea prin 
punctaj conform Ordinului M.Ed.C.de 
către comisia de concurs, considerată 
probă de concurs. Detalii suplimentare se 
pot obţine la telefon: 021/318.81.30, de 
luni până vineri între orele 9 şi 16.00 
precum şi site www.icj.ro.

Primaria Orasului Novaci organizează 
concurs pentru ocuparea functiei publice 
de executie de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent în cadrul Comparti-
mentului impozite si taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
Orasului Novaci. I. Data şi probele stabi-
lite pentru organizarea examenului/
concursului: - proba scrisă: 23.12.2015, ora 
10:00, la  sediul Primariei Orasului 
Novaci; - interviul: 29.12.2015, ora 10:00. 
II. Termenul de depunere al dosarelor de 
concurs: Dosarul de concurs se depune de 
către candidaţi în termen de 20 de zile de 
la data publicarii anuntului in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a III-a, 
respectiv pana la data de 14.12.2015, ora 
16:00, la sediul Primariei Orasului Novaci. 
III. Condiţii generale de participare la 
concurs: Pentru a participa la concursul 
de ocupare a functiei publice de executie 

de consilier, grad profesional asistent, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată (r2), cu modificările şi 
completările ulterioare. IV. Conditii speci-
fice de participare la concurs: 1) Vechime 
minima 1 an in specialitatea studiilor 
necesare exercitarii functiei publice; 2) 
Studii superioare absolvite cu diploma de 
licenta sau echivalent in domeniul 
economic; 3) Cunostinte operare PC (se va 
prezenta un atestat in acest sens); 4) Abili-
tati de comunicare. Acest anunţ este 
publicat şi pe site-ul Primariei Orasului 
Novaci www.primarianovaci.ro. Alte 
relaţii suplimentare se pot obţine la Secre-
t a r i a t u l  I n s t i t u t i e i ,  n r.  t e l e f o n : 
0253/466221.

CITAȚII
Pârâtul Păduraru Mirel este chemat la 
Judecătoria Braşov de Păduraru Maria, în 
data de 10.12.2015, Sala J1, ora 09.00, în 
vederea soluţionării procesului de divorţ, 
înregistrat sub nr. 6287/197/2015.

Domnul Pîrvulescu Iulian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Craiova, Str.Iancu 
Jianu, nr. 14, Judeţul Dolj, este chemat la 
Tribunalul Dolj- Secţia I civilă, camera 3, 
c6a, în data de 11 decembrie 2015, ora 8.30, 
în calitate de intimat, în contradictoriu cu 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Municipiul Craiova, prin primar, în dosarul 
nr. 22024/215/2013, având ca obiect revizu-
ire-acţiune în constatare. 

PROPUNERI AFACERI
Vând autorizaţie taxi în Braşov+ maşină 
echipată, preţ 25000E. 0748848589.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru 
bunuri imobile. Licitația a-III-a. Anul 2015, luna Decembrie, ziua 08, ora 12.00. 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 8 Decembrie 2015, ora 12.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale din orașul Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, 
județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Pasat Dan, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Ogrezeni, județul Giurgiu. Denumire bunuri imobile - descriere sumară, Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației: Teren extravilan în suprafață de 95.028 m.p. situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 93500 lei; Teren extravilan în 
suprafață de 5.000 m.p. situat în loc. Bucșani, jud. Giurgiu, 2625 lei; Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p. situat în loc. 
Bucșani, jud. Giurgiu, 3950 lei; Teren extravilan în suprafață de 4.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 3800 lei; Teren 
extravilan în suprafață de 2.200 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 2090 lei; Teren extravilan în suprafață de 7.500 m.p. 
situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 7125 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 
4750 lei; Teren extravilan în suprafață de 3.600 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 3420 lei; Teren extravilan în suprafață 
de 18.400 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 19320 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.000 m.p. situat în loc. Grădinari, 
jud. Giurgiu, 1900 lei; Teren extravilan în suprafață de 35.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 36750 lei; Teren 
extravilan în suprafață de 10.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 10500 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.200 
m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 17000 lei; Teren extravilan în suprafață de 8.300 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. 
Giurgiu, 7885 lei; Teren extravilan în suprafață de 6.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 5700 lei; Teren extravilan în 
suprafață de 5.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 4750 lei; Teren extravilan în suprafață de 166.210 m.p. situat în loc. 
Grădinari, jud. Giurgiu, 182850 lei; Teren extravilan în suprafață de 30.000 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 31500 lei; 
Teren extravilan în suprafață de 28.468 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 29900 lei; Teren forestier în suprafață de 3.351 
m.p. situat în loc. Grădinari, jud. Giurgiu, 1685 lei; Teren forestier în suprafață de 322.105 m.p. situat în loc. Grădinari, jud. 
Giurgiu, 202425 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. Conform art. 141, alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 
571/2003), cu modificările și completările ulterioare, este scutită de TVA: „livrarea de către orice persoană a unei construcții, a 
unei părți a acesteia și a terenului pe care este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor 
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod 
fiscal beneficiar 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 
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 
(bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este 
persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.270520, persoană de contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.
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DIVERSE
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar 
conform incheierii din data de 11.12.2015 
pronunţată de Tribunalul Prahova în 
dosarul 7573/105/2015, anunţă deschi-
derea procedurii simplificate a insolventei 
SC Reneda SRL Ploieşti, str. P-ța Victo-
riei, nr. 7, bl. C4, parter, jud. Prahova, cod 
de identificare fiscală 15296347, număr de 
o r d i n e  î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J29/456/2003. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 28.12.2015. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 06.01.2016. 
Termenul pentru definitivarea tabelului 
creanţelor este 29.01.2016. Prima adunare 
a creditorilor la data de 11.01.2016, ora 
13/30 la sediul lichidatorului judiciar.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor S.C. SITI S.A.: În conformi-
tate  cu prevederile art.113 şi art.117 din 
Legea nr.31/1990 republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, S.C.  SITI 
S.A. anunţă convocarea Adunării Gene-
rale Ordinară a Acţionarilor, care va avea 
loc pe data de 28.12.2015, ora 13 la sediul  
societăţii din str. Făgăraş nr.25, sector 1, 
Bucureşti; în caz de neîndeplinire a cvoru-

mului legal, adunarea se va amâna şi va 
avea loc în data de 29.12.2015, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. La şedinta Adunării Generale Ordinară 
a Acţionarilor vor putea fi prezenţi toţi 
acţionarii existenţi în registrul societăţii la 
data de 08.12.2015. Ordinea de zi a acestei 
şedinţe cuprinde: 1. Alegerea Comisiei de 
Cenzori; 2. Aprobarea reevaluării clădirii 
din str. Făgăraş nr.25, sect.1; 3. Diverse. 4. 
Împuternicirea domnului Ioan Catona, 
Administrator Unic, pentru îndeplinirea 
tuturor formalităţilor cerute de lege 
pentru înregistrarea, publicarea şi 
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adop-
tate, precum şi orice alte documente nece-
sare pentru îndeplinirea formalităţilor 
legale. Acţionarii SITI S.A. pot participa 
la Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor SITI S.A., personal sau prin inter-
mediul unui reprezentant, în baza unei 
procuri speciale, conform legii. Procurile 
speciale completate şi semnate, în original, 
vor fi depuse în strada Făgăraş nr.25, 
sector 1, Bucureşti. 

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică bunurile imobile absolut indispen-
sabile exploatării, aparţinând debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu transferul 
drepturilor dobândite şi obligaţiilor 
asumate prin Licenţa de concesiune 

pentru exploatarea minereului cuprifer nr. 
2781/2001, pentru perimetrul Moldova 
Nouă - Cariera de Banatite. Informaţiile 
necesare sunt cuprinse in Caietul de 
sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: 
Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. 
Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, fax: 
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. 
Licitaţia se va desfăşura în data de 14 
Decembrie 2015, de la ora 10:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. În condițiile în care 
licitația publică din data de 14 Decembrie 
2015 nu se va finaliza cu adjudecare, 
următoarele şedințe de licitație vor avea 
loc în a doua zi de luni a fiecărei luni din 
an. În condițiile în care a doua zi de luni 
din lună este declarată conform legii zi 
nelucrătoare, licitația se va organiza în 
ziua de luni a următoarei săptămâni din 
aceeaşi lună.

Compania Naţională “Imprimeria Naţio-
nală” -S.A. cu sediul social situat în Bucu-
reşti, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 
6, scoate la vânzare prin licitaţie cu depu-
nere de ofertă în plic închis, următoarele 
utilaje-maşini tipografice: - Hercules Elite, 
Stanta Bacher RIP Delta Tower HQS, 
Delta WS-2000, multilink-Hercules + 
accesorii -preţ de pornire 5.453 euro, fără 
T.V.A.; - Imprimanta Creo Scitex Iris 4 
Print -preţ de pornire 1.398 euro, fără 
T.V.A.; - Rama automată de copiat plăci, 
model Lastra EM II 110- preţ de pornire 

1.059 euro fără T.V.A. Oferta se va depune 
până la data de 03.12.2015 orele 09:00 
prin poştă sau direct la punctul de lucru al 
companiei, situat în b-dul Iuliu Maniu nr. 
224, sector 6, Bucureşti. Deschiderea ofer-
telor va avea loc în data de 03.12.2015 
orele 09:30 la sediul C.N. “Imprimeria 
Naţională” - S.A. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine de la sediul compa-
n i e i ,  î n c e p â n d  c u  d a t a  d e  
19.11-02.12.2015, de luni până joi (orele 
8.00-16.00), vineri (orele 8.00-13.00), sub 
condiţia prezentării B.I./C.I.(original şi 
copie) şi a unei împuterniciri acordate de 
către reprezentantul legal în acest scop. 
Informaţii suplimentare: Adrian Achim/ 
Adrian Vlad - telefon 021/434.88.05-09.

Debitorul SC Vigomarm SRL -în lichidare, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare urmă-
toarele: 1.Teren 499mp +1/100 cota indi-
viza teren 4,023mp aflat pe raza comunei 
Barcanesti, Sat Tatarani, jud. Prahova. 
Preț pornire licitație 1.077,90 Euro 
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară Dacia 
Pick-up Double Cab, proprietatea SC 
Vigomarm SRL,  preț pornire licitație 
1.044,00 Lei exclusiv TVA. 3.Mijloace fixe 
şi obiecte de inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL  în valoare de 7.096,80 Lei 
exclusiv TVA. Prețul de pornire al licita-
ților pentru teren, autoutilitară, mijloace 
fixe şi obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL  reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, arătată în 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun 
în parte, iar listele cu aceste bunuri pot fi 
obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Parti-
ciparea la licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO51BITR-
PH1RON031682CC01 deschis la Veneto 
Banca s.p.c.a Agenția Ploieşti până la 
orele 14 am din preziua  stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Regulamentelor de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mobile/ Licitația a- III –a. Anul 2015, luna Decembrie, ziua 07, ora 12.00. 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 07, luna Decembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă (a-III-a), următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. MGN Agro Commerce SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, et. 1, camera 6, jud. Giurgiu. cod de identificare fiscală RO 26057175: Nr. crt. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Mașină 
de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau vacă, 1 buc., 25.400 lei, 6.096 lei; 
2. Tumbler inject star – este folosit pentru marinarea în vid a cărnii, 1 buc., 37.900 lei, 9.096 lei; 3. Cimblere - recipiene din oțel 
inoxidabil pentru manipularea cărnii, 3 buc., 1.275 lei, 306 lei; 4. Linie procesare gheare - ansamblu de echipamente folosit în 
curățarea și eliminarea ghearelor și pielii, 1 buc., 25.400 lei, 6.096 lei; 5. Mașină verticală de tăiat oase - fierăstrău pentru tăierea 
oaselor, 10 buc., 24.500 lei, 5.880 lei; 6. Cântar platformă cu rampă, 1 buc., 6.350 lei, 1.524 lei; 7. Imprimantă Gadex 1100 Plus, 
1 buc., 380 lei, 91 lei; 8. Mașină de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau 
vacă, 1 buc., 27.550 lei, 6.612 lei; 9. Bloc pentru injectare - este o componentă a mașinii de injectat, 1 buc., 4.300 lei, 1.032 lei; 
10. Tabler cu încărcător - este folosit pentru marinarea în vid a cărnii, 1 buc., 41.300 lei, 9.912 lei; 11. Cimblere inox - recipiene din 
oțel inoxidabil pentru manipularea cărnii, 3 buc., 1.500 lei, 360 lei; 12. Copiator Canon, seria IR10241, 1 buc., 630 lei, 151 lei; 13. 
Mașină despielițat gheare - ansamblu de echipamente folosit în eliminarea pielii, 1 buc., 12.800 lei, 3.072 lei; 14. Electrostivuitor 
1,5 tone, bun folosit în manipularea produselor, 1 buc., 11.100 lei, 2.664 lei; 15. Cântar platformă 600 kg. 1000 x 1000, 1 buc., 
6.700 lei, 1.608 lei; 16. Mașină de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau 
vacă, 1 buc., 167.500 lei, 40.200 lei; 17. Transpaletă electrică 1400 kg., 2 buc., 6.600 lei, 1.584 lei; 18. Autoutilitară Iveco, nr. 
înmatriculare GR-07-MGN, serie șasiu ZCFC65A0005566014, an fabricație 2005, frigorifică, nu este în stare de funcționare, stare 
avansată de uzură, 1 buc., 3.850 lei, 924 lei. Total: 405.035 lei, 97.208 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii, fiind 
depozitate în sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, județul Giurgiu. 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 în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de 
participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 
(documentul fi ind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%” (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxă de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - 
declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent 
pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 
12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevazute de art. 162, alin. (7) 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex 
sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură 
specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. 
d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0246.216705, int. 312, persoană de contact: Gheorghe Mircea.

ANUNȚURI

ANAF - Direcția Generală Regională a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Pub l i ce  Ia lomi ța .  Inv i taț i e  de 
participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală  -  Direcț ia 
Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești - Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița, invită 
practicienii în insolvență înscriși pe 
Lista practicienilor în insolvență agreați 
de Agenția Națională de Administrare 
Fiscală pentru regiunea Ploiești să 
depună, până cel târziu la data de 
03.12.2015, ora 16.30, oferte în 
vederea desemnării unui practician în 
insolvență în dosarele de insolvență 
privind pe debitoarele: - S.C. Mikada 
Foods S.R.L. (dosar nr. 1614/98/2015), 
cu sediul în Urziceni, județul Ialomița; - 
S.C. Ra iagro S.R.L.  (dosar  nr. 
1562/98/2015), cu sediul în Balaciu, 
județul Ialomița; - S.C. Denycata 
Magazin Mixt S.R.L. (dosar nr. 
1590/98/2015), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița, aflate pe rolul 
Tribunalu lui Ialomița, întocmite 
conform prevederilor art. 16 din 
Ord inu l  P reșed inte lu i  Agen ț i e i 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1451/2015 privind procedurile de 
agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională 
de Administrare Fiscală.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de 
executare nr. 10844. Nr. 138974 din 16.11.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna decembrie ziua 
03. 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 03.12.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea 

 Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Dual Industry S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Mr. Spirescu, bl. 14, sc. A, et. P, ap. 1, județ Dâmbovița, cod 
de identificare fiscală 32321408. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care 
grevează  bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, Prețul de evaluare sau de pornire a  licitației, exclusiv TVA (Ron) [lei/buc], 
Valoare, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): RSPTA DN 100 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea 
nominală de 16 bar, diametru de trecere fluid 100 mm, corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor 
din oțeluri diverse, parțial descompletate, stare tehnică satisfăcătoare, 13 buc., 188,5 lei, 2451 lei, 24%; RSPTA DN 125 PN 16 - 
Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere fluid 125 mm, corpul, capacul și 
sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate, stare tehnică satisfăcătoare, 2 
buc., 270 lei, 540 lei, 24%; RSPTA DN 150 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru 
de trecere fluid 150 mm, corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial 
descompletate, stare tehnică satisfăcătoare, 7 buc., 334 lei, 2337 lei, 24%; RSPTA DN 200 PN 16 - Robinet sertar pană cu tijă 
ascendentă, presiunea nominală de 16 bar, diametru de trecere fluid 200 mm, corpul, capacul și sertarul din semifabricate 
turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate, stare tehnică satisfăcătoare, 6 buc., 522 lei, 3133 lei, 
24%; RSPTA DN 200 PN 25 - Robinet sertar pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 25 bar, diametru de trecere fluid 200 
mm, corpul, capacul și sertarul din semifabricate turnate, restul componentelor din oțeluri diverse, parțial descompletate, stare 
tehnică satisfăcătoare, 1 buc., 560 lei, 560 lei, 24%; Tijă RSPTA DN 150 X 64 - Tijă din material inoxidabil pentru robinet sertar 
pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere fluid 150 mm, parțial deteriorate (lovite), stare 
tehnică satisfăcătoare, 7 buc., 13,5 lei, 95 lei, 24%; Tijă RSPTA DN 500 X 64 - Tijă din material inoxidabil pentru robinet sertar 
pană cu tijă ascendentă, presiunea nominală de 64 bar, diametru de trecere fluid 500 mm, parțial deteriorate (lovite), stare 
tehnică satisfăcătoare, 1 buc., 30 lei, 30 lei, 24%. Total: 9146 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați 
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; 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 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 completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, 
interior 322, persoană de contact: Zanfir Maria, camera 2. Data afișării: 23.11.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de 
executare nr. 10383. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 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 
09, luna Decembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație 
publică (ședința a-V-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Stanmex SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 14, cod de identificare fiscală 3468163. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA, 
Cota TVA ): 1. Canapea Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 268 lei, 24%; 2. Colț Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 
355 lei, 24%; 3. Colț Nils - Factura 71/28.10.2011 1 buc., 329 lei, 24%; 4. Fotoliu Orient - Factura 496/25.06.2012, 4 buc., 179 
lei, 24%; 5. Pat + Noptiera 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 379 lei, 24%; 6. Șifonier 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 
1 buc., 538 lei, 24%; 7. Coafeză 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1 buc., 304 lei, 24%; 8. Dormitor 5810 - Factura 
10/11.12.2009, 1 buc., 1421 lei, 24%; 9. Plasmă 2618 – Factura 10/11.12.2009, 1 buc., 934 lei, 24%; 10. Plasmă 5188 – Factura 
10/11.12.2009, 1 buc., 934 lei, 24%; 11. Salon Costel Cv 3 + 2 Ft - Factura 1897/23.08.2013, 1 buc., 1365 lei, 24%; 12. 
Bibliotecă 3301 - Factura 70610/19.09.2013, 1 buc., 489 lei, 24%; 13. Fotoliu Delta – Factura 496/25.06.2012, 4 buc., 179 lei, 
24%; 14. Canapea Leone - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 268 lei, 24%; 15. Grup Leone - Factura 71/28.10.2011, 1 buc., 266 lei, 
24%; 16. Dulap 5219 - Factura 150/30.05.2009, 1 buc., 937 lei, 24%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației; 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 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 completarile 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, interior 343, persoană de contact: Graure 
Mihai, cam. 16. Data afișării: 23.11.2015.

ANUNȚURI
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, autoutilitară, 
mijloacele fixe și obiectele de inventar 
prima ședință de licitație a fost fixată în 
data de 26.11.2015, ora 14.00, iar dacă 
bunurile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în 
d a t a  d e  0 3 . 1 2 . 2 0 1 5 ;  1 0 . 1 2 . 2 0 1 5 ; 
17.12.2015; 09.01.2016 ora 14.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la 
sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. Anunțul 
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

Evrika Insolvency IPURL desemnat lichi-
dator judiciar pentru American ATV SRL, 
anunţă vânzarea prin negociere directă a 
imobilului aflat în proprietatea societăţii 
debitoare compus din: teren intravilan în 
suprafaţă de 9400mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 51715, cu Nr. Cadastral 
51715, Tarla 96, Parcela 354/2, situat în 
loc. Buftea, jud. Ilfov, după ieșirea din 
localitatea Chitila, cu deschidere la DN 7. 
Preţul de pornire la negociere a bunului 
imobil este de 407.925 lei exclusiv TVA, 
conform hotărârii adunării creditorilor 
din dată de 30.10.2015, reprezentând 75% 
din valoarea stabilă în raportul de 
evaluare. Pentru participarea la negoci-
erea directă potenţialii ofertanţi vor 
depune cu 24 de ore înainte de data și ora 
stabilite pentru negocierea directă ofertele 
lor la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3. Negocierea se va desfășura 
la sediul lichidatorului judiciar în data de 
07.12.2015 ora 14.00. În cazul în care 
imobilul nu este valorificat la această dată, 
următoarele negocieri vor avea loc la 
intervale de 2 săptămâni, în fiecare zi de 
luni ora 14.00 până la valorificarea imobi-
lului. Garanţia de participare este de 10% 
din preţul de pornire la negociere a imobi-
lului ofertat și se achita la sediul lichidato-
rului judiciar, sau prin transfer bancar. 
Caietul de sarcini se poate procura de la 
sediul lichidatorului judiciar după achi-
tarea contravalorii acestuia care este în 
cuantum de 500 lei exclusiv TVA. Cei 
interesaţi vor depune la sediul lichidato-
rului judiciar din București, București, 
Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, 
sector 3, oferta de cumpărare, dovada 
achitării Caietului de sarcini, dovada achi-
tării garanţiei de participare la negociere 
precum și dovada îndeplinirii condiţiilor 
cerute prin Caietul de sarcini, până cel 
târziu cu 24 de ore anterior zilei și orei 
stabilite pentru deschiderea plicurilor și 
negocierea directă. Informaţii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n u l 
021.227.28.81.

PIERDERI
Pierdut atestat de pregătire profesională și 
card tahograf pe numele Gavri lă 
Constantin. Le declar nule.

Pierdut carnet procese verbale de confis-
cări seria DGPLS3SCC de la numărul 
100076 la numărul 100100 neîntocmite, 
aparținând Direcției de Poliție Locală 
Sector 3, Serviciul Control Comercial. Le 
declar nule.

Pierdut act de concesiune cimitir Sf. 
Gheorghe Progresul nr. 62/2009, figura 34, 
parcela 11, pe numele Vasilescu Flaviu.
Persoana juridică Will-Smart Internati-
onal S.R.L., cu sediul în București, str. 
Idealului nr.14, sector 3, C.U.I. 17284390, 

J40/3662/2005, declară pierdut certificat 
de înregistrare seria B, nr. 0407768, 
eliberat la data de 28.02.2005, de O.R.C. 
de pe lângă Tribunalul București.

S.C. FTS Freight S.R.L. Sector 3, Bucu-

rești, J40/375/2013, C.U.I. 31089467, 
declară pierdute și nule următoarele: fact. 
1101- 1150; ștampila nr.3 rotundă; ștam-
pila rotundă 20mm; ultimele 2 exemplare 
de la 15 scrisori de transport internaţional 
(CMR) întocmite.


