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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.
Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul
Câmpina, cu sediul în Localitatea Câmpina,
B-dul. Carol I, nr.31, Judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de paznic- studii medii, absolvirea
unui curs de calificare de agent pază şi
ordine. Concursul se va desfăşura la sediul
unităţii astfel: -Proba scrisă în data de
16.07.2015, ora 9.00, -Proba interviu în data
de 17.07.2015, ora 9.00. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs este
09.07.2015, ora 14.00. Relaţii suplimentare
la telefon: 0244.336.521, persoană de
contact: Şerb Elena Irina şi pe site-ul www.
cthforestier.ro

CITAȚII
Numita Vişan Roxana cu ultimul domiciliu cunoscut în Sinaia Str. Răscoalei

MIERCURI / 24 IUNIE 2015
1907 Nr. 15 Jud. Prahova, este citată la
Judecătoria Sinaia pe data de 11-082015 ora 09:00 în calitate de pârâtă în
dosarul civil Nr 585/310/2015 în procesul
de exercitare a, autorităţii părinteşti cu
reclamantul Păun Florin.
Numita, Vornicu Carmeluţa, cu ultimul
domiciliu necunoscut, este chemată în
calitate de pârâtă la Judecătoria
Slobozia cu sediul în str. Cosminului, nr.
12, judeţul Ialomiţa, în dosar nr.
872/312/2015 având ca obiect încuviinţare nume minor pentru termenul de
judecată din data de 03 iulie 2015, orele
8.30, în proces cu reclamantul Stroescu
Ştefan.
Hermeniuc Lionora este citată pentru
arbitraj la Tribunalul de Arbitraj Judiciar Iași de pe lângă Camera de Arbitraj
și Mediere, din Mun. Iași, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2, colț, tr. 1, jud.
Iași, în calitate de pârâtă, la data de
16.7.2015, ora 14.00, în dosarul nr.
1/2015, avand ca obiect ”pretenții-daune
contractuale”, în proces cu FI.D.ELIA
CASA S.R.L., în calitate de reclamantă.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. 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 Dice Farmec Lux SRL – Lerești, după
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Cherestea - 2 mc, 990 lei; Piese
Remi - 883 buc., 25.640 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima 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 RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, 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. Licitația va avea loc în data de 07/07/2015,
ora 11:00:00, la Sediul SFM - Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu.
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
Serviciul Fiscal Câmpulung, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice. Anunțul privind
vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Turcu Viorel Constantin. 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 14
luna Iulie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde prin
licitație publică a-III-a bunul mobil, proprietate a debitorului Turcu Viorel Constantin,
cu domiciliul în județul Giurgiu, Str. Pictor Ion Andreescu, nr. 60, localitatea Giurgiu.
Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoutilitară Dacia IZ 134 PU A/B, s.ș.
UU1D46169X2814787, GR-03-LPF. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 1.400 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 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 data de 13.07.2015, ora 16.30, oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la
Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 418, la doamna Marilena Lazarenco.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași. Citaţie.
SC Lefter si Fiul SRL, cu sediul social în
sat Lunca Cetățuii, com. Scheia sat
Căuești, judeţul Iaşi, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub
nr. J22/2325/2005, C.U.I. 17956202 prin
administrator statutar Lefter Daniel,
este citată la Tribunalul Iași, camera S.
II. - etaj II, Complet com S4 faliment, cu
sediul în Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1A,
în dosarul nr. 7068/99/2014, în calitate de
debitor, pentru termenul de judecată din
data de 03.11.2015, ora 09.00, în contradictoriu cu Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Iaşi, în calitate de
creditor, privind cererea de deschidere a
procedurii insolvenței conf Lg. 85/2014.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în
judecată pe numita Trașcă Gabilungă

domiciliată în. Com. Ionești, sat Bucșani,
jud. Vâlcea, în calitate de intimată în
dosarul civil nr. 2086/90/2015, cu termen
de judecată în data de 21.07.2015 având
ca obiect înlocuire măsură de plasament,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

NOTIFICĂRI
C.I.I. Tudor Cătălin George notifică
intrarea în faliment a debitoarei SC
Golden Pet Shop SRL, Bucureşti, Str.
Viorele Nr. 26, Bl. 18, Sc. A Ap. 18,
J40/2371/2014; CUI 26856555, prin
hotărârea pronunţată la 18.06.2015,
dosar 45388/3/2014 al Tribunalului
Bucureşti. Termene: depunere creanţe
0 3 . 0 8 . 2 0 1 5 ; Ta b e l s u p l i m e n t a r
03.09.2015, Tabel definitiv consolidat
05.10.2015, data Adunării creditorilor
15.09.2015, ora 09.00, str. Cerna nr. 11,
Ploieşti, pentru: confirmarea lichidatorului judiciar şi a onorariului lichidatorului stabilit de judecătorul sindic.
Relaţii 0725093254.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, Fax:
0245.615916, Telefon: 0245.616779. Invitație de participare. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița invită practicienii în insolvență înscriși pe
Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare
Fiscală pentru zona XIV să depună, până cel târziu în data de 03.07.2015, ora 13.00,
ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență
nr. 1858/120/2015 privind S.C. Bejan și Asociații SRL – Găești, nr. 2702/120/2015
privind S.C. Sipstatus SRL – Târgoviște, nr. 2701/120/2015 privind S.C. Stan
Construct SRL – Găești, nr. 1012/120/2015 privind S.C. Leinad Trans International
SRL – Petrești, nr. 2176/120/2014 privind S.C. Agro Dropia SRL – Crevedia Speriețeni, S.C. Nezo Muntenia Trans SRL – Târgoviște, nr. 1244/120/2015 privind
S.C. Terrano SRL – Moreni, nr. 1120/120/2014 privind S.C. Reper Beton SRL –
Târgoviște aﬂate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform prevederilor
art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC GFMSM SRL (licitația VI -a). În temeiul art.
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 16 Iulie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
GFMSM SRL, CUI 25242182 cu sediul în localitatea Giurgiu, Str. Nicolae Bălcescu, bl.
V32, sc. A, ap. 3, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară:
Autoutilitară camion Man 8.174 LE 170C. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației
(exclusiv TVA): 18.300 lei. Cota TVA: 24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini.
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal
4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la dată stabilită pentru
vânzare la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 415 la domnul Adrian Miu.
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DIVERSE
Administrator judiciar CII PalaşAlexandru Alina notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei împotriva SC Conline Util Cons SRL din
Câmpina, Prahova, CUI 27495424,
J29/1248/2010, la tribunalul Prahova –
dosar 1094/105/2015, termen inregistrare
creante 06 iulie 2015, termen tabel preliminar 27 iulie 2015, termen tabel definitiv 21 august 2015, sedinta adunarii
creditorilor 03 august 2015 ora 11:00.
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi
Teleorman cedează cu titlu gratuit către
persoane fizice sau juridice un câine de
serviciu. Persoanele interesate pot
depune o solicitare în scris la sediul
unităţii din Alexandria, str. Alexandru
Ghica, nr. 121, în perioada 24.06. 08.07.2015 între orele 8,30 - 15,30.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului
SC W.D.P. Group SRL, CIF: 15137155,
J25/4/2003, dosar nr. 5235/101/2015 Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
24.08.2015; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 07.09.2015; 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 28.09.2015.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Autoritatea de supraveghere financiara.
Decizia nr. 1146/12.06.2015. 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 OUG nr.
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificări 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
AGEA societatii Turnatoria Centrala
Orion SA Campina privind “efectuarea
de către societate a demersurile legale
necesare, în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatate
în cadrul Sistemului Alternativ de
Tranzacţionarea administrat de Sibex
Sibiu”, publicată în Monitorul Oficial al
R o m â n i e i , p a r t e a a I V- a , n r.
1143/04.03.2015, 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 Deciziei nr. 143/18.05.2015 a
Sibex – Sibiu Stock Exchange SA privind
acordul de principiu cu privire la
tranzacţionarea acţiunilor emise de
IASITEX S.A. Iaşi în cadrul sistemului
alternativ administrat, solicitarea formulată de societatea Turnatoria centrala
orion SA Campina in cadrul sistemului
alternativ administrat, solicitarea formulate de societatea Turnatoria centraka
Orion SA Campina, înregistrată la ASF
cu nr. 47722/20.05.2015, de emitere a
Deciziei ASF de admitere la tranzactionarea pe sistemul alternative de tranzactionare administrat de Sibex Sibiu Stock
Excange SA în baza analizei direcţiei de
specialitate şi a hotărârii adoptate în
şedinţa din data de 11.06.2015, Consiliul
Autorităţii de Supraveghere Financiară

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 2603.
Nr.80098/18.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 07 Iulie
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 07.07.2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, Calea
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I-a) următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Arabesc S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Târgoviște, Str. Maior Breziseanu nr. 34, cod de identiﬁcare ﬁscală
913347. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale
și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Peugeot 308, an
fabricație 2007, sursa – benzină. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (Ron): 26.810 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 26.810 lei.
Cota TVA/ neimpozabilă *): 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 0245.612512, interior 343,
persoană de contact Dragut Gheorghe. Data aﬁșării: 24.06.2015.

a decis emiterea următorului act individual DECIZIE - Art. 1. Se admit la
tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare administrat de SibexSibiu Stock Exchanfe SA, actiunile emise
de societatea Turnatoria centrala Orion
SA Campina (CUI 3195284). Art. 2.
Societatea Turnatoria Centrala Orion SA
Campina, Bursa de Valori Bucureşti
S.A., Sibex – Sibiu Stock Exchange SA
Depozitarul Central si Depozitarul Sibex
au obligatia să întreprindă demersurile
necesare în vederea punerii în aplicare a
prevederilor prezentei Decizii. Art. 3.
Incepand cu data admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare pe sistemul alternative de
tranzactionare administrat de SibexSibiu Stock Exchange SA, actiunile
emise de societatea Turnatoria Centrala
Orion SA Campina se retrag de la tranzactionarea pe piata RASDAQ. Art. 4.
Prezenta Decizie se comunică societăţii
Turnatoria Centrala Orion SA Campina,
Bursei de Valori Bucureşti S.A., Sibex –
Sibiu Stock Exchange SA, Depozitarul
Central si Depozitarul Sibex şi se publică
pe pagina de web a şi în Buletinul electronic al A.S.F. Preşedinte, Mişu Negriţoiu.

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Având în vedere
că prin cererea înregistrată la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, sub
numărul 14052/225/2014, astfel cum a
fost precizată la data de 20.10.2014,
reclamantele Comşa Georgeta Lucia, cu
domiciliul în Bucureşti, Int. Dridu SI,
nr.9, bl.VILA 27, sc.A, et.3, ap.7 şi
Năstase Mihaela Ileana Emilia, cu domiciliul în Bucureşti, Str. Moldoveni nr.16,
bl. B19, sc. D, st. 4, ap. 40, sector 4,
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ambele cu domiciliul procesual ales în
Drobeta Turnu Severin, B-dul Carol I
nr.87, jud. Mehedinţi, au chemat în judecata pe pârâta U.A.T. Municipiul
Drobeta Turnu Severin, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, Str.Mareşal Averescu, nr.2,
jud.Mehedinţi solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa, instanţa să
constate că au dobândit în temeiul art.
1847 C.Civ. de la 1864 dreptul de proprietate prin uzucapiunea de lungă durată
asupra suprafeţei de 120mp, situată în
Drobeta Turnu Severin, Strada Calomfirescu nr.119, jud. Mehedinţi, cu următoarele vecinătăţi: N- Manolescu
Dumitru; S- rest proprietate, E- Robescu
Ion, V -rest proprietate. În temeiul
art.1052 alin.2 lit.e din Noul Cod de
procedură civilă, sunt somaţi toţi cei
interesaţi să facă opoziţie, cu precizarea
că, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea celei din urmă publicaţii a
somaţiei, se va trece la judecarea cererii
de uzucapiune.

LICITAȚII
Pe 6 iulie 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer
Carmen- Botoşani, are loc vânzarea la
licitaţie publică a imobilului din Municipiul Botoşani, Aleea Mihai Eminescu 13.
Preţul de pornire- 319750 lei, (75% din
preţul evaluat).
Primăria Starchiojd cu sediul în comuna
Starchiojd, judeţul Prahova, scoate la
licitaţie publică cu strigare, la data de
14.07.2015, orele 12:00, următoarele
bunuri propuse spre închiriere: -imobil:
teren în suprafaţă de 6.132 mp şi clădire
în suprafaţă de 3.014,25 mp, situate în
centrul comunei Starchiojd. Documentele se depun la sediul Primăriei Starchiojd până la data de 14.07.2015, ora

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5183. Nr.
80097/18.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 07 Iulie 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 07.07.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, Calea
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Gimob S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Târgoviște, Str. Basarabiei, Bl. 3B, Ap. 13, cod de identiﬁcare ﬁscală
19150408. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Opel
Frontera, an fabricație 1994, capacitate cilindrică 1998, benzină. Prețul de pornire al
licitației a II-a exclusiv TVA (Ron): 5.577 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total:
5.577 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 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 0245.612512, interior 343,
persoană de contact Dragut Gheorghe. Data aﬁșării: 24.06.2015.
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10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul primăriei sau la telefon 024442.02.34.
Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie
“C-tin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti,
Argeş, vinde prin licitaţie publică cu
strigare, centrală termică, an fabricaţie
1995, preţ 1300 lei. Licitaţia va avea loc
în data de 08.07.2015, orele 11:00. Ofertanţii trebuie să depună cu cel mult 5 zile
înaintea datei licitaţiei, chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la
licitaţie (1% din valoarea bunului) eliberată de casieria spitalului şi copie de pe
certificatul de înmatriculare la Registrul
Comerţului şi codul fiscal, pemtru
persoane juridice, sau act de identitate
pentru persoanele fizice. În caz de
neadjudecare următoarele licitaţii vor
avea loc la 14.07.2015 şi 20.07.2015.
Relaţii la tel/fax: 0248/265499.
Primăria comunei Fântânele judeţul Iaşi
cu sediul în localitatea Fântânele, strada
Principală nr. 147, cod fiscal 16407184 în
calitate contractantă scoate la concesiunie prin licitaţie suprafaţă de 55,10 ha
pajişti permanente din domeniul public
al comunei.
Procedura concesionării- licitaţie.
Durata concesionării un an cu posibilitatea prelungirii duratei de concesionare
cu încă un an. Caietul de sarcini poate fi
achiziţionat de la sediul Primăriei Fântânele (registratură) de luni până vineri
orele 08.00 la 16.00. Documentele solicitate în caietul de sarcini împreună cu
oferta financiară vor fi depuse până la
15.07.2015 ora 07.30. Licitaţia publică va
avea loc în ziua de 15.07.2015, ora 12.00
la sediul Primăriei comunei Fântânele,
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judeţul Iaşi. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax
0232/413654 sau mail - primariafantaneleiasi@yahoo.com. La licitaţie pot participa fermierii persoane fizice sau juridice
cu domiciliul în localitatea Fântânele,
comuna Fântânele, judeţul Iaşi, care au
plătite taxele locale la zi.
Consiliul Local Brezoi anunţă închirierea
prin licitaţie publică deschisă cu strigare
a spaţiului cu suprafaţă de 20,35 mp.
situat în oraş Brezoi, str. Profesor
Gheorghe Surdu, în Piaţa agro-alimentară, cu destinaţia – comercializare peste
şi produse din peste. Durata închirierii –
12 luni, cu posibilitatea prelungirii prin
HCL. Chiria minimă de pornire la licitaţie – 200 lei / lună. Documentaţia de
atribuire se poate procura contra sumei
de 50 lei de la sediul concedentului,
compartimentul urbanism. Dată limita
pentru solicitarea clarificărilor –
07.07.2015. Ofertele vor fi depuse în 2
exemplare până la dată de
13.07.2015,ora 15,00 la sediul Primăriei
Brezoi, oraş Brezoi,str. Lotrului ,nr. 2.
Licitaţia publică deschisă va avea loc în
data de 14.07.2015,ora 10,00,la sediul
Primăriei Brezoi. Relaţii la telefon /fax
0250/778240 - comp.urbanism,c. arh.
Vasile Anca. Instanţa competenţă în
soluţionarea litigiilor apărute –Tribunalul Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr.1,
Rm.Vâlcea, judetul Valcea, telefon
0250/739120 potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 544/2004.
SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T.
Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizează la sediul sau procedura de
„Selecţie de oferte”, cu oferte de preţ în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orașenesc Lehliu Gară. Dosar de executare nr.
1820624513383/2015. Nr. 19156 din 22.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri mobile. Anul 2015 luna iunie ziua 22. 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 14, luna iulie,
anul 2015, ora 10.00, în localitatea Lehliu Gara, str. Crinului nr. 2, se vor vinde prin
licitație publică (etapa 3) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Ionita
Sevastel Petrica cu domiciliul ﬁscal în localitatea Frăsinet str. X, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x,
ap. x, jud. Călărași, cod de identiﬁcare ﬁscală CNP1820624513383. Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism marca Dacia Solenza, serie șasiu
UU1R5A71533364623, nr. înmat. CL-02-FOC, an fabricație 2003. Prețul de evaluare
sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 2.579 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *):
24%. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, pînă 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, reprezentînd 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 0242.640356. Data aﬁșării:
22.06.2015.

plic închis, în vederea atribuirii contractului „ULEIURI AUTO, UNSORI
CONSISTENTE, ULEI MINERAL
TERM 53”. Pentru participarea la procedura de achiziţie, ofertantul trebuie să
îndeplinească condiţiile cerute în „Documentaţia de achiziţie” care se poate
ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul achiziţii, contra sumei de 100 lei
până pe data de 26.06.2015. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut. Documentaţia de ofertare va fi depusă la
registratură unităţii, până la data de
29.06.2015, orele 10:00. Procedura se va
desfăşura la sediul SC Citadin SA în
ziua de 29.06.2015, cu începere de la
orele 12:00. Relaţii suplimentare privind
procurarea documentaţiei şi condiţiile de
participare se pot obţine la tel.: 0232 –
240.887.
S.C. Compania Energopetrol S.A. societate în insolvenţă, vinde imobil situat în
Câmpina, Str. Erupţiei, nr.5, bl.54, sc.B
la etajul 1, apartament nr. 5, compus din
3 camere + dependinţe în suprafaţă de
72,86 mp, două terase şi boxa în suprafaţă utilă de 4,54 mp, precum şi părţile
de uz comun: instalaţii, apă, gaze, canal,
energie electrică, termică, uscătorie, casa
scării, subsol. Preţul de pornire al licitaţiei este de 53.000 euro (preţ fără TVA).
Licitaţiile se vor organiza la sediul administratorului judiciar în data de
02.07.2015 ora 12:00, iar în cazul în care

bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramată pentru data de
09.07.2015, 16.07.2015, 23.07.2015,
30.07.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi
adresă. Cererile de înscriere la licitaţie se
depun în original la sediul administratorului judiciar însoţite de toate documentele prevăzute în regulamentul de
vânzare. Înscrierea la licitaţie se poate
efectua cu 48 de ore înaintea datei ţinerii
licitaţiei, mai multe relaţii precum şi
achiziţionarea regulamentului de
vânzare se pot obţine de la administratorului judiciar, la adresa mai sus menţionată, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de
15.07.2015, ora 11, la sediul din str. Mare
nr. 170, licitaţie publică în vederea concesionării următoarelor suprafeţe de teren,
ce fac parte din domeniul privat al
comunei Lumina: 1. - două terenuri
intravilane în suprafaţă de 2000 mp
fiecare, situate în Com. Lumina, strada
Mare cu destinaţia activităţi economice.
2. - două terenuri intravilane în suprafaţă de 1000 mp fiecare, situate în Com.
Lumina, strada Prelungirea Iuliu Maniu
cu destinaţia activităţi economice. 1.
Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, tel/fax,

Ministerul Finantelor 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.
312145/22.06.2015. Dosar de executare nr. 1569241/2012. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Data 22.06.2015. 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 08.07.2015,
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 debitorului Mircea Arthur Daniel, cu
domiciliul în localitatea Amara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 120, jud. Ialomița:
Denumirea bunului mobil, Preț de evaluare exclusiv TVA, Cota TVA: C1 – Locuință
P+M, nr. cad. 1669/1-1671/1-1672/1-1442/-C1, 346.400 lei, 0; Teren aferent
intravilan, curți – construcții, 52.100 lei, 0; Teren aferent intravilan, arabil, 77.700
lei, 0. Total, 476.200 lei, 0. Licitația se aﬂă la primul termen și pornește de la prețul
de evaluare. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile
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 06.07.2015, 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
data 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.
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adresa de e-mail a persoanei de contact:
PRIMĂRIA Comunei Lumina, Lumina,
Jud.Constanţa, Strada Mare nr.170, cod
907175, tel/fax 0241-251828, 0241251744, cod fiscal 4671807, primarialumina@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: 1. - două
terenuri intravilane în suprafaţă de 2000
mp fiecare, situate în Com. Lumina,
strada Mare cu destinaţia activităţi
economice. 2. - două terenuri intravilane
în suprafaţă de 1000 mp fiecare, situate
în Com. Lumina, strada Prelungirea
Iuliu Maniu cu destinaţia activităţi
economice. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intră în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia va putea fi achiziţionată
de la sediul Comunei Lumina, jud.
Constanţa, Strada Mare nr.170-Compartimentul Achiziţii Publice şi Concesiuni.
3.2. Costul şi condiţiile de plata: Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 500
lei şi a taxei de participare la licitaţie de
250 de lei. Garanţia de participare la
licitaţie este în cuantum de 100 lei şi se
poate depune în numerar la casieria
concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis
la Trezoreria Constanţa. 4. Informaţii

privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: Termenul limită de
depunere a ofertelor este data de
15.07.2015 ora 900. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun în plic închis la Primăria
Comunei Lumina, Lumina, Jud.
Constanţa, Strada Mare nr. 170. 4.3.
Prezentarea ofertelor: Ofertele se vor
prezenţa conform instrucţiunilor din
documentaţia de atribuire. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor
se va desfăşura în data de: 15.07.2015 la
Sala de Consiliu a Comunei Lumina.
6.criteriul de atribuire: criteriul de atribuire ales de către autoritatea contractantă este este “oferta cu preţul cel mai
mare” pentru plata redevenţei. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon 0241-251828.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava.
Număr de înregistrare ca operator de
date cu caracter personal – 759. Dosar
de executare nr. 22532092/ 2010. Nr.
70235 din 18.06.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul
2015 luna iulie ziua 16. În temeiul art.
162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului

Ministerul Finantelor 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.
312146/22.06.2015. Dosar de executare nr. 40236/2012. Anunț privind vânzarea
pentru bunuri imobile. Data 22.06.2015. 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 08.07.2015,
ora 12:00, 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 Szalai Florentina, cu domiciliul
în localitatea Amara, str. Al. Ioan Cuza, nr. 69, jud. Ialomița: Denumirea bunului
mobil, Preț de evaluare exclusiv TVA, Cota TVA: Clădire – casă de locuit C1 în
suprafață utilă de 87,40 mp, compusă din trei camere și un hol, construită din
paiantă, acoperită cu tablă, 36900 lei, 0; Anexă C2 în suprafață de 21,25 m în
construit din paiantă și acoperită cu carton, șopron, 750 lei, 0; teren aferent
intravilan, curți - construcții, 813,30 mp, 42075 lei, 0; teren aferent intravilan,
arabil, 433,37 mp, 11175 lei, 0. Total, 90900 lei. Licitația se aﬂă la al doilea termen.
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 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 06.07.2015 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
data 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.

nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 16, luna iulie anul 2015, ora
12:00, în localitatea Suceava, str. Vasile
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Leximir SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava str.
Victoriei nr. 12, bl. G3, sc. A, etaj ..., ap.
7 cod de identificare fiscală 22532092.
Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi
privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Preţul de evaluare sau de
pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 1.
Circular 13150, 1569 lei, 24%; 2. Ventilator exhaustare, 708 lei, 24%; 3. Tablou
electric, 319 lei, 24%; 4. Încărcător
frontal tip C, 7228 lei, 24%; 5. Mașină
universală de tâmplărie, 1190 lei, 24%;
6. Sistem exhaustare, 627 lei, 24%; 7.
Transpaletă hidraulică, 725 lei, 24%; 8.
Mașină de frezat tip FC, 1073 lei, 24%;
9. Mașină găurit cu lanț, 1790 lei, 24%;
10. Cazan încălzire, 805 lei, 24%; 11.
Mașină șlefuit orizontal, 629 lei, 24%;
12. Compresor, 523 lei, 24%; 13. Motofierăstrău, 336 lei, 24%; 14. Fierăstrău
circular, 70 lei, 24%; 15. Pompă, 83 lei,
24%; 16. Fierăstrău circular, 281 lei,
24%; 17. Ciocan rotopercutor, 252 lei,
24%; 18. Electropompă circulație, 658
lei, 24%; 19. Telefon fax, 83 lei, 24%; 20.
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Calculator, 157 lei, 24%; 21. Monitor, 75
lei, 24%; 22. Casă de marcat, 100 lei,
24%; 23. Imprimantă, 59 lei, 24%. Total:
19340 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să
prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până
în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei
de participare, reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română;
pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emisă
de creditorii fiscali că nu au obligaţii
fiscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare şi la locul
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate intro-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orașenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal – 20270. Dosar de executare nr. 1690525513491/2015. Nr. 19146
din 22.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri
imobile. Anul 2015 luna iunie ziua 22. 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 iulie, orele 10.00,
anul 2015, în localitatea Lehliu Gara, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație
publică (etapa 3) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Iosif Sicu cu
sediul ﬁscal în localitatea Lupșanu, sat Radu Vodă, jud. Călărași, bl. x, sc. x, etaj x, ap.
x, sector x, cod de identiﬁcare ﬁscală CNP 1690525513491. Bunuri imobile: 1) teren
intravilan în suprafață de 723 mp, Carte funciară 21497, nr. topograﬁc 21497 UAT
Lehliu Gara. Mod de dobândire: act notarial nr. 1062/30.06.2011 emis de BNP
Banateanu Carmen Liana. Preț de evaluare/ de pornire a licitatiei 27.276 lei (exclusiv
TVA). 2). teren intravilan în suprafață de 964 mp, Carte funciară 21492, nr. topograﬁc
21492 UAT Lehliu Gara. Mod de dobândire: act notarial nr. 1062/30.06.2011 emis de
BNP Banateanu Carmen Liana. Preț de evaluare/ de pornire a licitației 36.368 lei
(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: nu se cunosc. 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 (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109
deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I.
23710120); 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: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data
aﬁșării: 22.06.2015.
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ANUNȚURI

duce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la numărul
de telefon 0230521358/514. Data afişării:
24.06.2015.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 377/2015. Nr. 29494/23.06.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea urmatoarelor
bunuri mobile mobile la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 20.07.2015, ora
10.00: Autoturism Audi A4,
WAUZZZ8E65A499869/2005, PH 08
DRS = 24.218 lei (exclusiv TVA);
Autoturism Skoda Octavia, 2002, PH 05
DRS = 6.938 lei (exclusiv TVA). Anunțul
n r. 2 9 4 9 4 / 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 p o a t e 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, interior
,,Birou Executare Persoane Juridice''.
Data aﬁșării: 24.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 377/2015. Nr. 29495/23.06.2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile imobile la sediul din
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii
de Munte, în data de 21.07.2015, ora
10.00: imobil, situat în intravilanul
comunei Măgurele, sat Măgurele, județ
Prahova, tarla 59, parcela Cc 1075,
înscris în Cartea funciară cu nr. 20165,
compus din suprafața de 6.714 mp
conform actelor, 6.808 mp rezultată din
măsuratori cadastrale teren curți
construcții precum și din construcție C1
– atelier extensa în suprafață de 698
mp, intabulate în CF nr. 20165, preț de
pornire a licitației: 661.470 lei (exclusiv
TVA). Anunțul nr. 29495/23.06.2015
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, interior
,,Birou Executare Persoane Juridice''.
Data aﬁșării: 24.06.2015.

MIERCURI / 24 IUNIE 2015

PIERDERI
Pierdut cartelă tahograf eliberată de
ARR Vâlcea pe numele Ocnașu Mihai
Laurențiu din Rm Vâlcea, Aleea Trandafirilor, nr 5, județul Vâlcea. Se
declară nulă.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate
de lichidator judiciar a debitoarei SC
Casa Haryngay SRL cu sediul în Municipiul Bacău, Str Prieteniei Nr. 9, Bl. 9,
Sc. B, Et. P, Ap. 1, Judeţul Bacău,
J04/1344/2003, CUI 15843878, declară
certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/ nule.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate
de lichidator judiciar a debitoarei SC
Agro-Shoel SRL cu sediul în Braşov,
Str. Vişinului Nr. 24, Bl. B2, Ap. 12,
Judeţul Braşov, J08/2005/1998, CUI

10991350, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/ anexele pierdute/
nule.
Pierdut atestat profesional transport
marfă şi agabaritice, eliberat de ARR
Argeş pe numele Oprea Emil Petruţ,
com Moşoaia, sat Lăzăreşti, jud. Argeş.
Se declară nul.
S.C. Star Foods E.M. S.R.L. Bucureşti,
Sectorul 4, C.I.F. RO6614956, declar
pierdut chitanţierul seria SFK de la
0823201 la 0823250 şi nule de la
0823234 la 0823250.
Pierdut Proces verbal de predareprimire apartament încheiat între
I.C.V.L. şi Georgescu Gheorghe şi
Georgescu Maria- Magdalena la data
de 3-XII-1975. Îl declar nul.

Piedut atestat cu seria: AMMI 10602,
pe numele Panait Florin. Îl declar nul.

DECESE
Conducerea IPROLAM SA şi colegii
de serviciu sunt alături de Dl. Director
Amilcar Săndulescu şi familie în
greaua încercare cauzată de decesul
m a m e i s a l e D - n a S t e l a Po p a .
Dumnezeu să o ierte şi să dea mângâiere familiei îndurate!
Familiile Butmi şi Macrea transmit pe
această cale toată compasiunea lor
familiei Milcar şi Luiza Săndulescu la
greaua pierdere suferită prin decesul
D-nei Stela Popa. Dumnezeu să o ierte
şi să-i dea odihnă!

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 100949/19.06.2015.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, în temeiul art 162, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, organizează licitație deschisă în vederea
vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. 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 iulie, anul
2015, ora 12.00, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului S.C. Clarex Impex S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în Mun. Ploiești, str. Elena Doamna nr. 44, clădirea C1, et. P,
județ Prahova, cod de identiﬁcare ﬁscală 16898529: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): 1. Autoutilitară
camion 2 uși, marca Dacia, tip D17117/Drop Side 1.9 D, nr. identiﬁcare UU1D171176A492546, an fabricație 2006, serie motor
UA82912, tracțiune față, cilindree 1870 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 1, serie carte E 520494, nr. înmatriculare PH-12CLR, 4.140 lei, 24%; 2. Autoutilitară N1, BB furgon, marca Volkswagen, tip 2EKE2/LM5B1320N/Crafter, nr. identiﬁcare
WV1ZZZ2EZ86022994, an fabricație 2008, serie motor 031381, tracțiune spate, cilindree 2461 cm3, motorină, culoarea alb, nr.
inventar 23, serie carte J 960380, nr. înmatriculare PH-11-CLR, 17.600 lei, 24%; 3. Autoutilitară furgon 3+1 uși, marca Iveco, tip
Daily 35C11V, nr. identiﬁcare ZCFC3572005320290, an fabricație 2001, serie motor 3329705, tracțiune spate, cilindree 2800
cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 13, serie carte D 369340, nr. înmatriculare PH-14-CLR, 7.230 lei, 24%. Total: 28.970 lei.
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 2. 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 08, luna iulie, anul 2015, ora 12.00, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Robinia Forest S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în Comuna Filipeștii de Pădure, nr. 657C, cod
de identiﬁcare ﬁscală 12139097: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): Despicător circular Posch Leibnitz
model Cutmaster 700, tip ZE7.5F35, Art. M1570F35, seria 0943044D, dotat cu pânză ferăstrău Widia Art. Z1300103 și mufă
alimentare, 28.414 lei, 24%; Adaptare pod basculă auto 15 X 3 m – 60 t, compus din echipament electronic (doze tensometrice –
capacitate 30 t – 6 buc., cutie conexiuni doze, cablu transmisie date – cântar indicator – 15 m, indicator electronic Rhewa 82
Comfort), proiectare și punere în funcțiune (proiect fundație, proiect structură metalică, asistență tehnică la montaj și punere în
funcțiune, etalonare, veriﬁcare metrologică inițială), soft specializat cântărire (instruire operator), 42.670 lei, 24%; Linie
completă de aburire, compusă din 1 aburitor de 20-25 mc/ciclu 1 VPL. 45.75i și centrală termică de 400.000 Kcal/h pentru
producerea apei supraîncălzite, 72.071 lei, 24%; Dispozitiv hidraulic bușeni, 21.119 lei, 24%; Gater vertical cu panglică UHM120
1200 mm, 10.880 lei, 24%; Instalație de uscare a lemnului, 207.254 lei, 24%; Instalație încălzire, 33.092 lei, 24%; Despicator
orizontal marca Posch Leibnitz, model Split Master 30, tip E15D, Art. M8460H, seria 1234327U, dotat cu mufă alimentare, cuțit de
despicare în 4 – Art. F0003075, 35.094 lei, 24%; Cazan F1 1000R + Stocător 1500 L, 61.192 lei, 24%; Forwarder Ahlmann, tip
AS-7C, 48.630 lei, 24%; Autoturism marca Renault, tip Laono5 Megane Classic, numar identiﬁcare VF1LA090525514180, an
fabricație 2001, serie carte D463978, motorină, culoare gri met., capacitate cilindrică 1870 cm3, nr. înmatriculare PH-71-LIA,
număr inventar 4012, 5.773 lei, 24%; Autoturism marca Ford, tip FDEY/F3FAA/Transit, număr identiﬁcare
WFOPXXBDFP2A62851, an fabricație 2002, serie carte G048902, motorină, culoare galben, capacitate cilindrică 1998 cm3,
număr înmatriculare PK-14-JKR, număr inventar 4017, 8.438 lei, 24%; Autoturism marca Dacia, tip Break 1310TLX, număr
identiﬁcare UU1R13300L0082977, an fabricație 1990, serie carte C665133, benzină, culoare bleu, capacitate cilindrică 1397
cm3, număr înmatriculare PH-12-LLP, număr inventar 4021, 444 lei, 24%; Motostivuitor Balkancar, 3.5TO, număr inventar 4015,
1.780 lei, 24%; Ifron Komatsu Kompaktlader, număr identiﬁcare 4 A 980544, număr inventar 4018, 54.179 lei, 24%; Stivuitor
TCM Diesel Gapelstapler, tip FD 30 T7, număr inventar 4019, 26.201 lei, 24%. Total: 657.231 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
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 contribuabilului. Pentru informații suplimentare
vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Prahova – Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 11 sau la telefon: 0244.407710, int.
168. Data aﬁșării: 24.06.2015.

