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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU

l Premium IT Technologies
S.R.L. angajeaza Femeie de
serviciu -1post. Cerinte de ocupare
a postului: limba Engleza. Trimiteti CV la: office@premiumitt.ro
l SC Live Services Management
SRL Braila angajeaza Operator
PC/Editor foto. angajari@yesstudio.ro
l SC Tehnic Asist Botoşani angajează ingineri, absolenţi Facultatea
de Construcţii, cunoscători ai
programelor de divizie, pentru
birou Tehnic Ofertare, punct de
lucru Bucureşt. Relaţii la telefon:
0231.518.912/ 0745.252.106/ email:
personal@tas.ro.
l Societatea Walter Tosto WTB
S.R.L., cu sediul în Şoseaua
Berceni nr.104, sector.4, Bucureşti,
angajează 10 sudori calificaţi şi cu
experienţă în profesie minim un
an. Trimiteti CV-uri la fax:
021.232.1153 sau e-mail la adresa:
job@wtb.ro. Interviul va avea loc
pe data de 28.11.2016
l Casino Bucharest angajează
personal cu şi fără experienţă
pentru toate departamentele şi
organizează Şcoala de crupieri.
Persoanele interesate pot depune
CV la recepţia cazinoului –incinta
Hotel Intercontinental, de luni
până vineri, orele 12.00-17.00.
Relaţii: 0720.375.986;
0735.352.164.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie
temporar vacante de auditor, clasa
I, gradul profesional principal
Compartimentul Audit Public
Intern din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ. Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici în data 13
decembrie 2016, ora 9.00- proba
suplimentară eliminatorie de
testare a cunoştinţelor de operare
pe calculator şi ora 10.00- proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 8 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a-III-a,
la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din
H.G. nr.611/2008, modificată şi
completată de H.G. nr.1173/2008.
Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează
la sediul şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
www.anfp.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon:
0374.112.726.
l Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs
de promovare pentru ocuparea
funcției publice de conducere
vacante de șef birou- Biroul strategii și reglementări în resurse
umane din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Concursul se organizează la sediul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în data de 08 decembrie 2016 la ora 10.00, proba
scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen
de 08 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform O.U.G
45/2008. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
la art.143 din H.G. nr.611/2008,
modificată şi completată de
H.G.1173/2008. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici www.anfp.gov.
ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici şi la nr. de
telefon: 0374.112.726.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud.Olt, str.Crişan, nr.9-11,
organizează concurs pentru
ocuparea a 2 posturi vacante de
muncitori necalificaţi, pe perioadă
nedeterminată, la Secţia Psihiatrie. Condiţii specifice: şcoală
generală. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina, în data de
21.12.2016, ora 9.00 -proba scrisă
şi în data 28.12.2016, ora 9.00
-proba interviu. Dosarele se depun
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS, în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului,
respectiv până la data de
13.12.2016, şi trebuie să conţină, în
mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.7 din HG nr.286/
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia şi
tematica de concurs sunt afişate la
sediul unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNOS sau
la nr.de telefon: 0349.802.550.
l Primăria Comunei Sălătrucel, cu
sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Rîului, nr.16, judeţul Vâlcea, organizează concurs, conform HG
286/2011, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -şef SVSU,
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă -1 post, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfăşura
astfel: -proba scrisă în data de
20.12.2016, ora 10.00; -proba
interviu în data de 22.12.2016, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii superioare absolvite cu
diplomă de licenţă; -vechime în
specialitatea studiilor: 0 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Sălătrucel. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Comunei Sălătrucel, persoană de contact: Popescu
Elena-Loredana, telefon:
0250.750.031, e-mail: primariasalatrucel@yahoo.com
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l Direcţia Sanitară Veterinară și
pentru Siguranţa Alimentelor
Ialomiţa, județul Ialomița, organizează concurs în data de 20
decembrie 2016 pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadă determinată
din cadrul DSVSA Ialomiţa: 1.
Posturi vacante în baza Ordinului
Preşedintelui ANSVSA nr.64/2007,
-medic veterinar, grad II -1 post;
2.Posturi vacante în baza OG
nr.42/2004, cu modificările și
completările ulterioare, -inginer
debutant -1 post. Condiții de participare la concurs: a) Condiţii
generale prevăzute la art.3 din
Hotărârea 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
medic veterinar, grad II, sunt
următoarele: -studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei:
minim 4 ani; c)Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției
contractuale de inginer debutant
sunt următoarele: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul chimie; -vechime: nu
este necesară. Concursul se va
organiza conform calendarului
următor: -data-limită pentru
depunerea dosarelor: în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării în MO; -20 decembrie 2016,
ora 10.00: proba scrisă; -22 decembrie 2016, ora 10.00: interviul.
Dosarul de concurs va conţine
documentele specificate la art.6
din Hotărârea 286/2011. Detalii
privind bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina
oficială. Dosarele se depun la
sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, din str.Lacului, nr.12,
Slobozia, jud.Ialomiţa. Relaţii
s u p l i m e n t a r e l a n r. t e l .
0243.232.069, int.217.
l Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, în temeiul
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008,
cu modificările și completările
ulterioare și O.U.G nr.45/2008,
anunţă scoaterea la concurs a
două funcții publice: -Direcția
Management Resurse Umane –
Serviciul Relații Umane și
Formare Profesională 1 funcție
publică de execuție vacantă de
consilier, clasa I, grad profesional
asistent. Condiții specifice: Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul științelor economice;
Vechime în specialitatea studiilor:
minimum 1 an; Direcția Generală
Dezvoltare Rurală– Autoritatea de
Management pentru PNDR 1
funcție publică de execuție
vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior. Condiții
specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în
domeniul științelor sociale;
-Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției
publice: minimum 9 ani; -Cunoștințe de operare/programare pe

calculator (Windows/Office,
Internet)– nivel mediu (certificat/
adeverință absolvire cursuri de
perfecționare acreditate);
-Cunoașterea limbii engleze– nivel
mediu (scris, vorbit, citit) –se vor
testa cunoștințele în cadrul
probelor de concurs (proba scrisă
și interviu); Concursul se va desfășura la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
astfel: Proba scrisă- în data 12
decembrie 2016, ora 10.00. Interviul- se va susţine într-un termen
de maximum 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun în
opt zile de la publicare. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate
candidaţilor la înscriere vor fi
publicate pe pagina de web www.
madr.ro şi afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4,
sector 3 Bucureşti. Relaţii suplimentare la sediul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
telefon 021.307.24.91/021.307.23.26.
l Scoala Gimnaziala Salcioara, cu
sediul in comuna Salcioara,jud.
Ialomita organizeaza concurs
pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: -muncitor I: 1
(UNU) post, 0,50 norma,pe durata
nedeterminata. Conform HG
286/23.03.2011 cu modificarile si
completarile ulterioare. Concursul
se va desfasura astfel: -proba
scrisa in data de 23.12.2016 ora
9:00; -proba interviu in data de
23.12.2016, ora 13:00. Pentru
participarea la concurs candidatii
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - studii generale
(învăţământ obligatoriu de 8 sau
10 ani). - Cunoştinţe şi abilităţi
practice în domeniile: tâmplărie,
zidarie şi electricitate. - Experienţa
anterioară constituie avantaj.
-Cunostinte in folosirea aparaturii
electronice si electrotehnice.
-Disponibilitate la timp de lucru
prelungit. Candidatii vor depune
personal dosarele de participare la
concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in
Monitorul Ofical, Partea a III-a
(05-15.12 .2016 intre orele 8:0012:00) la sediul unitatii din
comuna Salcioara, judetul
Ialomita. Relatii suplimentare la
sediul : Scoala Gimnaziala
Salcioara,comuna Salcioara, jud.
Ialomita, persoana de contact:
director Baboi Marian-Iulian, tel:
0243/317389, 0766690522, secretar
comisie Belega Ionelia tel:
0764838643, e-mail:sc_salcioara@
yahoo.com.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Tabaci,
nr.1, judeţul Dolj organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante
următoare: Post temporar vacant:
-Consilier juridic gradul II, în
cadrul Biroului juridic. Concursul
se va desfăşura astfel: 1.Proba
scrisă: în data de 13.12.2016, ora
9,00. 2.Proba interviu: în data de
15.12.2016, ora 14,00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Consilier juridic
gradul II: -diplomă de licenţă în
specialitate, -minim 6 luni
vechime în specialitate. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a la sediul unităţii din Strada
Tabaci, nr.1, respectiv până la data
de 05.12.2016. Relaţii suplimen-

tare la sediul: Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova,
persoană de contact: Ec. Gălan
Andreea, telefon 0251.502.306.
l Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, cu sediul în
localitatea Craiova, str.Tabaci,
nr.1, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante următoare:
Posturi vacante: -Asistent medical
licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau fiziokinetoterapie debutant- Absolvent al
Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă
Medicală- 2 posturi pentru Secţia
Clinică de recuperare, medicină
fizică şi balneologie; Asistent
medical licenţiat generalist debutant- 1 post pentru Secţia Clinică
de recuperare, medicină fizică şi
balneologie; -Asistent medical
licenţiat generalist debutant- 1
post pentru Secţia Clinică de
reumatologie; -Asistent medical
licenţiat generalist debutant- 2
posturi pentru Secţia Clinică de
gastroenterologie; -Asistent
medical licenţiat generalist debutant- 1 post pentru Ambulatoriul
integrat- cabinetul integrat al
Secţiei clinice gastroenterologie;
Muncitor calificat IV- instalator
sanitar- 2 posturi- pentru
Formaţia de întreţinere şi reparare
a instalaţiilor şi utilajelor.
Concursul se va desfăşura astfel:
1.Proba scrisă: în data de
20.12.2016, ora 9,00. 2.Proba
interviu (practică): în data de
22.12.2016, ora 14,00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Asistent medical
licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare sau fiziokinetoterapie debutant: Absolvent al
învăţământului superior (Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală)- licenţă în specialitate. 2.
Asistent medical licenţiat generalist debutant- Absolvent al învăţământului superior (Facultatea de
Moaşe şi Asistenţă Medicală)licenţă în specialitate. 3.Muncitor
calificat IV- instalator sanitar:
diplomă (certificat) de calificare;
categoria de calificare I. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul unităţii din
Strada Tabaci, nr.1, respectiv până
la data de 12.12.2016, ora 15,00.
Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, persoană de
contact: Ec. Gălan Andreea,
telefon 0251.502.306.

CITAȚII
l Dosar 1834/207/2016 Judecătoria Caracal. Pleşivu Constantina
reclamantă în dosarul mai sus
menţionat, având ca obiect divorţ,
comunic sentinţa civilă nr.
1760/12.09.2016 pentru Pleşivu
Ion, domiciliat în comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui.
l Bîgiu Ana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Bălcești,
județul Vâlcea, este citată la Judecătoria Bălcești, pentru termenul
din 13 decembrie 2016, în proces
de divorț cu Bîgiu Constantin,
dosar 1103/185/2016.
l Numita Leonte LaviniaRăzvana cu ultimul domiciliu
cunoscut str. Independenţei, nr. 3,
sc. A, et. 2, ap. 6, este chemată la
data de 09.12.2016 la Judecătoria
B o t o ş a n i , î n d o s a r u l n r.

14154/193/2016 având ca obiect
divorţul de Leonte Ştefan- Victor.
l Pârâtul Carbunaru Olimpiu, cu
reşedinţa în Timişoara, str.Zurich,
nr.25, jud.Timiş şi cu domiciliul
cunoscut în Timişoara, str.Parâng,
nr.28, ap.1, jud.Timiş, în prezent
cu domiciliul necunoscut, este
chemat la Judecătoria Timişoara,
cu sediul în Timişoara, str.Piaţa
Ţepeş Vodă, nr.2/A, în dosarul nr.
15497/325/2016, pentru termenul
de judecată din data de
12.12.2016, ora 9.00, sala 329,
completul 4, în proces cu reclamanta Carbunaru Carmen
Eugenia pentru divorţ.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
administrator judiciar al
Rostriano SRL desemnat prin
hotararea nr.7380 din data de
21.11.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 35921/3/2016,
notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Rostriano SRL,
cu sediul in Bucureşti Sectorul 6,
Strada Gen. Ioan Culcer, Nr. 6,
CUI 28452979, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/3496/2015. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva
Rostriano SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
35921/3/2016, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 05.01.2017; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
25.01.2017; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 17.02.2017; d) data
primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 30.01.2017, ora
14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 05.12.2016,
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

NOTIFICĂRI
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale de
i n s o l v e n t a i n d o s a r u l n r.
2102/105/2016, Tribunal Prahova,
conform sentintei nr. 1108 din
data de 16.11.2016 privind pe SC
Avitra Group Construct SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 10.01.2017, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
30.01.2017, întocmirea tabelului
definitiv 24.02.2017, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 06.02.2017, orele 12.00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor S.C.
VEST 6 S.A. În conformitate cu
prevederile art. 113 şi ale art. 117
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor Actului
Constitutiv al societăţii, Administratorul unic al S.C. VEST 6 S.A.,
persoană juridică română, cu
sediul social în Bucureşti, Calea
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Crîngaşi nr. 26-28 bloc 48-49
parter sector 6, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucureşti sub
nr. J40/241/1991, Cod Unic de
Î n r e g i s t r a re : RO 1 5 9 0 163,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 29.12.2016, ora
9:00, la sediul social al societăţii
din Bucureşti, Calea Crîngaşi nr.
26-28, bl. 48-49, parter, sector 6, în
prima convocare. La Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 28.11.2016 , stabilită
ca data de referinţă. În cazul în
care nu se va întruni cvorumul
necesar pentru ţinerea Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor în prima convocare , se
reconvoacă Adunarea Generală
Extrordinara a Acţionarilor, la
data de 30.12.2016, ora 9:00, în
acelaşi loc şi având aceeaşi ordine
de zi, pentru a doua convocare.
Ordine De Zi:1. Aprobarea cesiunii de acţiuni intervenite între
acţionarii societăţii în urma
contractului de cesiune de acţiuni
nr. 4870 încheiat în data de
22.11.2016 între acţionarii societăţii, prin care: Coca Radu în calitate de cedent, cesionează lui Coca
Lăcrămioara în calitate de cesionar, 18.163 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 45.407,50 lei, din
care: aport în numerar: 349,64 lei,
aport în natură: 45.057,86 lei,
reprezentând 13,73% din capitalul
social al societăţii mai sus identificată, participarea la beneficii şi
pierderi fiind de 13,73%. 2. Aprobarea modificării şi actualizării
Actului Constitutiv al societăţii
privind structura acţionariatului
în urma contractului de cesiune de
acţiuni nr. 4870 încheiat în data de
22.11.2016 între acţionarii societăţii. În acest sens se va modifica
art. 9-``Structura acţionariatului``
al Actului Constitutiv al societăţii
care va avea următorul conţinut:
``Art. 9- Structura acţionariatului.
-Coca Radu, cetăţean roman,
născut la data de 03.06.1940 în loc.
Sadova, jud. Suceava, domiciliat
în Bucureşti, Sos. Cotroceni nr. 25,
sector 6, identificat cu CI seria RT
nr. 269663, eliberată la data de
13.06.2003 de Secţia 20 Poliţie,
CNP 1400603400364, deţine
51,50% din capitalul social, reprezentând 68.102 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei,
în valoare totală de 170.255 lei din
care: -aport în numerar: 1.310,96
lei; -aport în natură: 168.944,04
lei. -Coca Lăcrămioara, cetăţean
roman, născut la data de
23.09.1976 în mun. Iaşi jud. Iaşi,
domiciliata în Bucureşti, Şos.
Cotroceni nr. 25, sector 6, identificată cu CI seria RR nr. 463023,
eliberată la data de 14.06.2007 de
SPCEP S6 biroul nr. 1, CNP
2760923460011, deţine 28,50% din
capitalul social, reprezentând
37.696 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 94.240 lei, din
care: -aport în numerar: 725,65 lei;
-aport în natură: 93.514,35 lei.
-COCA PAUL, cetăţean român,
născut la data de 15.06.1975 în
mun. Iaşi jud. Iaşi, domiciliat în
Bucureşti, Şos. Cotroceni nr. 25,
sector 6, identificat cu CI seria RD
nr.788093, eliberată la data de
19.07.2012 de SPCEP Sector 6,
CNP 1750615460019, deţine 5%
din capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în

valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. -Coca
Dan-Marius, cetăţean român,
născut la data de 11.08.1986 în
mun. Bucureşti sector 5, domiciliat
în Bucureşti, Şos. Cotroceni nr.
25,bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 2 sector 6,
identificat cu CI seria RR nr.
325814, eliberată la data de
31.08.2004 de Secţia 20 Poliţie,
CNP 1860811450071, deţine 5%
din capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. -Preda
Georgiana, cetăţean român, domiciliată în Mun. Bucureşti, Şos.
Ştefan cel Mare nr. 46 , bl. 33B,
scara B, ap.68, sector 2, identificată cu CI seria RT nr. 543985,
eliberată de SPCEP S2 biroul nr. 1,
la data de 10.03.2008, CNP
2700913075099, deţine 5% din
capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. -Graur
Gheorghiţă, cetăţean român,
domiciliată în Mun. Bucureşti, Int.
Târgu Frumos nr. 9-11, bl. 6, scara
A, et. 1, ap. 11, sector 4 , identificată cu CI seria RR nr. 694888,
eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 2,
la data de 07.07.2010, CNP
2680709522527, deţine 5% din
capitalul social, reprezentând
6.612 acţiuni nominative, în
valoare nominală de 2,5 lei, în
valoare totală de 16.530 lei, din
care: -aport în numerar: 127 lei;
-aport în natură: 16.403 lei. Participarea la beneficii şi pierderi a
acţionarilor este următoarea: Coca
Radu- 51,50%; Coca Lacramioara- 28,50%; Coca Paul- 5%;
Coca Dan-Marius- 5%; Preda
Georgiana- 5%; Graur Gheorghita- 5%. 3. Aprobarea împuternicirii d-ului Coca Radu în calitate
de administrator unic al societăţii
pentru a semna în numele acţionarilor Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
precum şi Actul Constitutiv Actualizat al societăţii. 4. Aprobarea
împuternicirii d-nei Coca Lăcrămioara în calitate de acţionar al
societăţii pentru a reprezenta
societatea în vederea îndeplinirii
tuturor formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti, la Monitorul
Oficial al României precum şi în
faţă oricăror alte autorităţi
publice, sens în care va semna
oriunde este necesar în vederea
ducerii la îndeplinire a Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor adoptate, va depune
şi va ridica acte, va achita taxele
legale. Acţionarii pot participa la
şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, personal
sau prin reprezentant– în baza
unei procuri speciale, conform
Actului Constitutiv al societăţii.
Formularele de procuri speciale de
reprezentare vor fi disponibile la
sediul social al societăţii, începând
cu data de 28.11.2016 în fiecare zi
lucrătoare a săptămânii, între
orele 8:30-16:30. Procurile speciale
vor fi depuse în original la sediul
social al societăţii până cel mai
târziu la data de 28.12.2016, ora
9:00. Documentele şi materialele
informative referitoare la punctele
de pe ordinea de zi vor putea fi
consultate de către acţionari la

sediul social al societăţii începând
cu data de 28.11.2016.

LICITAȚII
l FC Petrolul SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică
mijloace de trasport pornind de la
valoarea de evaluare redusa cu
50%: autoutilitara Peugeot Expert
an 2008 (15.913,5 lei), Subaru
Forester an 2008 (25.482,5 lei),
Peugeot 206 an 2005 (4.988,0 lei),
Opel Astra an 2007 (11.205 lei).
Valorile de evaluare nu contin
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 28.11.2016, ora
14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 07.12.2016 si
13.12.2016 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Municipiul Sebeş anunţă organizarea unei proceduri de selecţie
a partenerilor pentru încheierea
unui Acord de Parteneriat în
vederea implementării unui
proiect care va fi depus în cadrul
Programului Operational Capital
Uman 2014-2020 Apel:
POCU/74/6/18/18/Operațiune
compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,
Axa Prioritară 6 -Educaţie şi
competenţe, Apelul de proiecte nr.
4: Programul „ȘCOALĂ
PENTRU TOȚI” Toate informaţiile necesare pentru participarea
la selecţie se găsesc pe pagina de
Internet a Municipiului Sebeş:
www.primariasebes.ro. Dosarele
de candidatură se pot depune
până la data de 14.12.2016, ora
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Piaţa Primăriei nr. 1,
Sebeş, judeţul Alba.
l SC Codacons SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică a bunurilor
imobile si mobile aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv: teren
intravilan situat in Breaza, Cartier
Frasinet FN, jud. Prahova, in
suprafata de 2791 mp, la pretul de
114.000 lei, buldoexcavator la
pretul de 16.000 lei, autoturism
Volvo la pretul de 13.500 lei, etc.
Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de
10.08.2016, ce a incuviintat
raportul de evaluare si regulamentul de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 10% fata de pretul stabilit
in raportul de evaluare. Licitaţia
va avea loc pe data de 29.11.2016,
08.12.2016, 15.12.2016, 11.01.2017
si 25.01.2017 orele 12.30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl.
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Relaţii suplimentare la telefon
0344104525.
l Control Trading SRL, societate
in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile: autoturism BMW 530i, nr. inmatriculare PH-40-CTR, an fabricatie
2006 – 4.800 euro; autoturism
Ford Mondeo, nr. inmatriculare
PH-47-PRD, an fabricatie 2008 –
3.920 euro; autoturism Peugeot
107, nr. inmatriculare B-18-FUC,
an fabricatie 2009 – 1.920 euro;

autoutilitara Fiat Doblo, nr. inmatriculare PH-36-CTR, an fabricatie 2007 – 2.240 euro; autoturism
Volkswagen Golf, an fabricatie
2 0 0 7 , n r. i n m a t r i c u l a r e
PH-66-CTR, avariat, la pretul
3.360 euro. Pretul bunurilor sunt
cu TVA inclus. Licitatiile se vor
organiza in data de 28.11.2016 ora
13:30, iar in cazul in care bunurile
nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
05.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016,
16.12.2016., la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul
administratorului judiciar.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0744425340 sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l SC Stefano Prest Construct
SRL societate aflata in faliment
anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor mobile aflate
in patrimoniul debitoarei conform
raportului de evaluare ce au fost
incuviintat de Adunarea Creditorilor din 15.11.2016 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de evaluare.
Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 29.11.2016, 07.12.2016,
15.12.2016, 12.01.2017, 19.01.2017,
26.01.2017, 09.02.2017, 16.02.2017,
06.03.2017 si 23.03.2017 orele
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.33S1, et. 7, cab 7B.
Relatii suplimentare la sediul
societatii lichidatorului judiciar
cat si la telefon 0344104525.
l Debitorul SC IMAR SA societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse și Asociații
S.P.R.L., scoate la vânzare bunurile mobile aflate în proprietatea
societății. Bunurile vor fi vândute
în următoarea modalitate: -În
mod individual: Autoturism Audi
A6 AR72CPL; Autoturism Skoda
Octavia AR73CPL; Produse finite,
conform Anexa 1. -În bloc: Părți
sociale deținute la SC Imar Mob
Design SRL; Obiecte de inventar și
mijloace fixe, conform anexa 2;
Stoc de materiale, conform Anexa
3. Prețul de pornire al licitației
este 100% din valoarea stabilită
prin raportul de evaluare, la care
se adaugă TVA, cu excepția
părților sociale care sunt scutite de
TVA. Prețul caietului de sarcini
este de: -4.000 lei+TVA, pentru
bunurile vândute în bloc, -500
lei+TVA, pentru produsele finite,
conform anexa 1, -200 lei+TVA
pentru autoturisme. Participarea
la licitație este condiționată de
consemnarea în contul nr.
RO83BFER114000008739RO01,
deschis la Banca Comercială Feroviară, sub sancţiunea decăderii, cel
mai târziu cu o zi înainte de data și
ora ședinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire a
licitației și de achiziționarea până
la aceeași dată a Caietului de
sarcini pentru bunurile mobile.
Pentru bunurile menționate mai
sus prima ședință de licitație a fost
fixată în data de 05.12.2016, ora
15.00, iar dacă acestea nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor avea loc: -La
valoarea de 100% din raportul de
evaluare, în datele de 19.12.2016 și
09.01.2017, ora 15.00. -La valoarea
de 90% din raportul de evaluare,
în datele de 23.01.2017, 06.02.2017
și 20.02.2017, ora 15.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești

nr.71, et.5, sector 1. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.
l Judeţul Argeş; Comuna Bogaţi,
Te l . / F a x : 0 2 4 8 / 6 5 5 0 0 3 ;
E-mail: primaria_bogati@yahoo.
com. Anunţ de participare privind
delegarea gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice –
licitație publică deschisă: 1. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi de fax, adresa de e-mail
ale delegatarului: Primăria
C o m u n e i
B o g a ţ i ,
judeţul Argeş, tel. 0248655003,
fax: 0248655003, e-mail: primaria_
bogati@yahoo.com; 2. Hotărârea
Consiliului Local Bogaţi nr.
24/16.09.2016 privind stabilirea
modalităţii de gestiune. Hotărârea
Consiliului Local Bogaţi
nr.4/12.01.2016 privind aprobarea
comisiei de evaluare şi a documentației pentru delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu
apă al comunei Bogati. Hotărârea
Consiliului Local Bogaţi nr.
20/15.09.2016 privind aprobarea
Studiului de oportunitate. Hotărârea Guvernului nr. 717/2008
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor
comunitare de utilităţi publice, a
criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare
de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi
publice; 3. Aria teritorială unde
urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: Teritoriul administrativ al comunei Bogaţi, județul
Argeş; 4. Activitatea/serviciul care
urmează să fie prestată /prestat/
furnizată /furnizat: Delegarea de
gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă al comunei
Bogaţi, județul Argeş; 5. Durata
contractului de delegare a gestiunii: 10 ani. 6. Denumirea,
numărul de telefon şi de fax şi
adresa de e-mail ale biroului/
persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere
a documentaţiei: Primăria
Comunei Bogaţi, judeţul Argeş,
tel. 0248655003, fax: 0248655003,
e-mail primaria_bogati@yahoo.
com. Documentația poate fi obținută de la sediul Primăriei; 7.
Dacă este cazul, costul şi condiţiile de platã în vederea obţinerii
documentaţiei de delegare: Documentația de atribuire poate fi
achiziționată în urma unei solicitări scrise; Prețul pentru obținerea
documentației este de 300 lei și se
achită la casieria Primăriei; 8.
Garanţia de participare la licitaţia
publică este de 2.000 lei. Plata se
poate face prin ordin de plată sau
la casieria Primăriei; 9. Termenul limită de depunere a ofertelor,
data şi ora, adresa la care se
depun ofertele: Data: 28.12.2016,
ora 10:00 – Primăria comunei
Bogaţi, judeţul Argeş, la Registratură; 10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: Data: 28.12.2016,
ora 11:00 la sediul Primăriei: Sat
Bogaţi, nr. 133, comuna Bogaţi,
judeţul Argeş; 11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile.
l Debitorul SC Encaz SRL cu
sediul în Otopeni, str. Tufanului,
nr. 2D, jud. Ilfov, J23/2695/2010,
CIF: 15371619, aflată în procedura de faliment dosar nr.
3327/93/2013 pe rolul Tribunalului
Ilfov, prin administrator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, cu
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sediul ales în localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, scoate la
vânzare bunuri mobile la un pret
diminuat cu 40% fata de pretul
stabilit prin raportul de evaluare
după cum urmează: 1. Semiremorca 04 SCHWARZMULLER 3
SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH56ECZ - 1 buc la pretul de
12.240,00 lei. 2.Semiremorcă 04
SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S
cu număr de înmatriculare
MH58ECZ - 1 buc la pretul de
8.250,00 lei. 3.Semiremorcă 04
SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S
cu număr de înmatriculare
MH60ECZ - 1 buc la pretul de
6.924,00 lei. 4.Semiremorcă 04
SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S
cu număr de înmatriculare
MH62ECZ - 1 buc la prețul de
10.380,00 lei. 5.Semiremorcă 04
SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S
cu număr de înmatriculare
MH64ECZ - 1 buc la prețul de
12.240,00 lei. 6.Autoutilitară N3 –
OAF MAN 19414 cu număr de
înmatriculare MH55ECZ – 1 buc
la prețul de 10.380,00 lei. 7.
Autoutilitară N3 –OAF MAN
19414 cu număr de înmatriculare
MH57ECZ – 1 buc la prețuș de
9.582,00 lei. 8. Autoutilitară N3 –
OAF MAN 19414 cu număr de
înmatriculare MH59ECZ – 1 buc
la prețul de 11.982,00 lei. 9.
Autoutilitară N3 –OAF MAN
19414 cu număr de înmatriculare
MH61ECZ – 1 buc la prețul de
13.044,00 lei. 10. Autoutilitară N3
–OAF MAN 19414 cu număr de
înmatriculare MH63ECZ – 1 buc
la prețul de 15.960,00 lei. 11. Autoturism marca Daewoo Leganza cu
număr de înmatriculare
MH52ECZ – 1 buc la prețul de
1.320,00 lei. Licitaţia va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 29.11.2016 orele
14:oo. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea, a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei cu cel putin 2
ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la Carpatica SA
S u c u r s a l a D r o b e t a Tu r n u
Severin,
sub
n r.
RO45CARP026001034124RO01.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat
în acest scop şi pâna la acel termen
să depună oferte de cumpărare.
Relaţii la telefon 0752819051
l Debitorul SC Arietis Impex
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Mijloace fixe și obiecte de
inventar, aparținând SC Arietis
Impex SRL în valoare de
2.631,42Lei exclusiv TVA; 2.Stoc
de marfă, aparținând SC Arietis
Impex SRL în valoare de
44.075,23Lei exclusiv TVA. Prețul
de pornire al licitațiilor pentru
mijloacele fixe, obiectele de
inventar și stocul de marfă aparținând SC Arietis Impex 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. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
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licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
mijloacele fixe, obiectele de
inventar și stocul de marfă prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 28.11.2016, ora 10.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
05.12.2016, 12.12.2016, 19.12.2016;
09.01.2017 ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al 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 suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro
l Debitorul SC De Frînghii
Construcții Transporturi Daniel
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociații SPRL, scoate la vânzare:
1.Proprietate imobiliară cotă parte
de 50% din imobil constituit din
teren în suprafață de 190mp și
construcție edificată pe acesta

JOI / 24 NOIEMBRIE 2016
(P+M) cu suprafața construită de
1/2 din 82,7mp situată în Comuna
Maneciu, Sat Maneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela
F1125, Județ Prahova. Prețul de
pornire al licitației este
de 6.000Euro exclusiv TVA. 2.
Teren extravilan în suprafață de
49.900mp situat în Com. Plopu,
Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 44.900Euro exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan în suprafață de 51.507mp situat în Com.
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și
Ptf 2354/1, Județ Prahova. Prețul
de pornire al licitației este
de 36.000Euro exclusiv TVA. 4.

Stoc de marfă aflat în proprietatea
societății debitoare, în valoarea de
160.088,72Lei exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate în proprietatea SC
De Frînghii Construcții Transporturi Daniel SRL este de 1000 lei
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA
arătat în Raportul de evaluare.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 7 6 U G BI0000802003293RON deschis la
Garanti Bank SA- Ag. Ploiești
Mihai Viteazul până la orele 14.00
am din preziua stabilită licitației, a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal - 20002. Nr. ESPF179688/ 23.11.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, parter, camera nr. 25, după cum urmează: 1. În data de ziua de 07, luna decembrie,
anul 2016, ora 11.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Drăghici Adrian Ionel, cu
domiciliul ﬁscal în comuna Păcureți, sat Matița, nr. 381, jud. Prahova și Drăghici Elena, cu domiciliul ﬁscal în comuna Păcureți, sat Matița, nr.
11, jud. Prahova, dosar de executare nr. 8/2014:- imobil reprezentând apartamentul nr. 3 situat în Ploiești, str. Gen. Vasile Milea, nr. 3, bl.
B1, sc. A, compus din două camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 46,85 mp. Prețul de pornire al licitației este de 163.980
lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini:Creditori, Sarcini: Banca Transilvania SA intabulare, drept de ipotecă; DGRFP Ploiești - AJFP Prahova - SFO Văleni - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 2. În data de ziua
de 07, luna decembrie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitoarei Ioniță
Raluca Gabriela, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, sc. B, ap. 26, dosar de executare nr. 193023: imobil reprezentând apartamentul nr. 26, situat în Ploiești, str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, compus din trei camere de locuit și dependințe, în
suprafață utilă de 48,10 mp. Prețul de pornire al licitației este de 112549 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat
de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă; B.C. Intesa
Sanpaolo România SA - ipotecă legală; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă, sechestru. 3.
În data de ziua de 08, luna decembrie, anul 2016, ora 11.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Mâinea Grigore, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Timișoara, Str. Nicolae Table, nr. 3, ap. 4, et. 1, judetul Timiș, dosar de
executare nr. 1561109354763/2015: - imobil reprezentând apartamentul nr. 26, situat în Ploiești, Bd. București, nr. 29, bl. 11C, compus
din trei camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 67,46 mp. Prețul de pornire al licitației este de 116.240 lei (exclusiv T.V.A. *).
Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Mainea Vasile, Mainea Maria - intabulare, drept de
uzufruct viager; D.G.R.F.P. Timișoara - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru.
4. În data de ziua de 08, luna decembrie, anul 2016, ora 14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate
a debitorului Popa Florin, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, ap. 104, dosar de executare nr.
1751025293193: - imobil reprezentând apartamentul nr. 104, situat în Ploiești, Str. Lacul Bâlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, parter, compus din două
camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de 38,89 mp. Prețul de pornire al licitației este de 52.440 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul
imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice intabulare, drept de ipotecă; Raiffeisen Bank SA - intabulare privilegiu special; D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova - intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 5. În data de ziua de 09, luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, se va vinde
prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Popoi George-Cornel, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
municipiul București, Str. Oițelor, nr. 12, bl. Corp B, ap. 2, et. 1, Sector 4, dosar de executare nr. 2309917/40/80/4: - imobil reprezentând
apartamentul nr. 83, situat în Ploiești, Bd. București, nr. 20, bl. 3B, sc. B, parter, compus din două camere de locuit și dependințe, cu o
suprafață utilă de 53,77 mp. Prețul de pornire al licitației este de 158.670 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat
de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - intabulare, drept de
ipotecă legală, sechestru. 6. În data de ziua de 09, luna decembrie, anul 2016, ora 12.00, se va vinde prin licitație publică deschisă
următorul bun imobil, proprietate a debitorului Enache Marian Emanuel, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Str. Sg. Er. Mateescu
Gheorghe, nr. 16, bl. 9, sc. C, ap. 57, dosar de executare nr. 1820815297347: - imobil reprezentând apartamentul nr. 4, situat în Ploiești,
str. Cristianul, nr. 24, bl. 156I, sc. A, compus din doua camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 49,92 mp. Prețul de pornire al licitației
este de 87.300 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român
prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă: BRD - Groupe Societe Generale SA - intabulare ipotecă legală; Judecătoria
Buzău - sechestru; Chitacu Petrică - BEJ Goslan Mihai - somație; D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 7. În data de ziua de 12, luna decembrie, anul 2016, ora 11.00, se va vinde prin licitație
publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Alexandru Ion Cristian, decedat, reprezentat prin curator special avocat
Mitroiu Mircea,cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Ploiești, Str. Trandaﬁrilor, nr. 48, dosar de executare 110703/203/2006: - Imobil
- teren curți construcții, în suprafață de 205 mp, precum și construcțiile amplasate pe acest teren, respectiv locuință și fundație, locuința
este construită din grădele, acoperită cu carton și se compune din două camere, bucătărie, magazie, având suprafață construită de 31,59
mp și suprafață utilă de 26,71 mp și terasă, având suprafață utilă de 5,12 mp, fundația este compartimentată pentru construirea unei
camere și a unui hol, cu suprafață construită de 21,53 mp și suprafață utilă de 18,43 mp, situat în Ploiești, str. Trandaﬁrilor nr. 48, județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este de 53101 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele
sarcini: Creditori, Sarcini: Bratu Mihai - BEJ Roșu Ortansa - somație; DGFP Prahova - AFPM Ploiești - sechestru; Raiffeisen Bank SA - BEJ
Curelaru Cristinel - somație; Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești – sechestru. 8. În data de ziua de 12, luna decembrie, anul 2016, ora
14.00, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului Murguleț Iulian Nicolae, cu domiciliul ﬁscal
în localitatea Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, ap. 77, dosar de executare 1751027293148: - imobil reprezentând
apartamentul nr. 77, situat în Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață utilă
de 61,51 mp. Prețul de pornire al licitației este de 91.000 lei (exclusiv T.V.A. *). Bunul imobil mai sus menționat este grevat de următoarele
sarcini: Creditori, Sarcini: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice - intabulare, drept de ipotecă legală BCR SA - intabulare, drept
de ipotecă legală; ANAF - D.G.R.F.P. Ploiești - intabulare, drept de ipotecă legală. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare este …/ scutit de TVA conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă
în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este …/ scutit de TVA
conform art. 292, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe
toți 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, inclusiv: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației care se
plătește în lei în contul RO31TREZ5215067XXX013036 - C.U.I. 2844910, la Trezoreria Ploiești; 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. 260 și art. 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0244.407710, int. 828. Data aﬁșării: 24.11. 2016.

garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației, -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietelor de
sarcini și a Regulamentelor de
licitație pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietățile imobiliare și
stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
09.12.2016, ora 15.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 16.12.2016,
13.01.2017, 20.01.2017, 27.01.2017,
ora 15.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din
Ploiești, Str. Elena Doamna
nr.44A, Jud. Prahova. Pentru
relații suplimentare sunați la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro
l Debitorul SC Triangle SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Autoturism Dacia Logan 1.6, an
fabricație 2004, preț pornire licitație- 500,00Euro exclusiv TVA;
2.Autoturism Daewoo Matiz, an
fabricație 2005, preț pornire licitație- 350,00Euro exclusiv TVA;
3.Autoturism GWM HOVER, an
fabricație 2008, preț pornire licitație- 2.025Euro exclusiv TVA; 4.
Mijloace fixe și obiecte de inventar,
aparținând SC Triangle SRL în
valoare de 46.487,50Lei exclusiv
TVA. Prețul Regulamentului de
licitație pentru autovehicule și
mijloacele fixe aflate în patrimoniul debitoarei SC Triangle SRL
este de 500,00Lei exclusiv TVA.
Prețul de pornire al licitațiilor
pentru autovehicule, mijloace fixe
și obiecte de inventar aparținând
SC Triangle SRL reprezintă 50%
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. Participarea la
licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO62UGBI0000802004919RON
deschis la Garanti Bank SA Ag.
Ploiești până la orele 14.00am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini

și Regulamentului de participare
la licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
autovehicule, mijloacele fixe și
obiectele de inventar prima
ședință de licitație a fost fixată în
data de 08.12.2016, ora 13.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor fi în data de
15.12.2016, 12.01.2017, 19.01.2017,
26.01.2017, ora 13.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul ales al 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 suplimentare și vizionare
apelați tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi
vizualizat și pe site www.dinuurse.ro
l Debitorul SC Vigomarm SRLîn lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
scoate la vânzare următoarele: 1.
Teren 499mp +1/100 cotă indiviză
teren 4,023mp situat în Com.
Bărcănești, Sat Tatarani, Jud.
Prahova. Preț pornire licitație
1.077,90Euro exclusiv TVA. 2.
Autoutilitară Dacia Pick-up
Double Cab, proprietatea SC
ANAF - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice
Ploieşti - A.J.F.P. Prahova S . F. O B u ş t e n i , a n u n ţ ă
organizarea licitaţiei privind
vânzarea Autoturismului Land
Rover, an fabricaţie 2004,
Culoare negru, serie şasiu
SAALMAMC44A168819, nr.
înmatriculare PH-87-WYW,
proprietatea debitorului S.C.
Sinera Expert Management
S.R.L. Licitaţia se va desfăşura
la sediul organului ﬁscal din
Buşteni, str. Nestor Ureche, nr.
3, jud. Prahova în ziua de
09.12.2016, ora 11. Preţul de
pornire al licitaţiei este de
23.745 lei, exclusiv T.V.A.
A n u n ţ u l n r. 4 0 . 7 5 2 /
23.11.2016 poate ﬁ consultat
la sediul organului ﬁscal, la
primărie şi pe site - ul ANAF
(licitaţii). Pentru date suplimentare privind condiţii de
participare şi acte necesare la
depunerea ofertelor puteţi
apela nr. de telefon 0244/
320.155, persoană de contact
Exari Valentin.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Valeanca SRL - Pitești, după cum urmează:
Denumire: Autoutilitară Mercedes-Benz, Sprinter, Microbuz 312 D
4025, nr. iden. WDB9034631P969024, an fab. 1999, AG-11-HGR.
Valoare [Ron, fără TVA]: 3.960 lei. Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 250 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 08-12-2016, ora 14:00. Licitația va
avea loc în data de 09-12-2016, ora 11:00:00, la sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la AJFP
Argeș, mezanin 2, camera 4, tel. 0248.211511 - 3410.
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Vigomarm SRL, preț pornire licitație- 1.044,00Lei exclusiv TVA. 3.
Mijloace fixe și obiecte de inventar
aparținând SC Vigomarm SRL în
valoare de 7.096,80 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor pentru teren, autoutilitară,
mijloace fixe și obiecte de inventar
a p a r ț i n â n d S C Vi g o m a r m
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. Participarea la licitație este condiționată de: -Consemnarea în contul
n r .
R O 5 1 B I T R PH1RON031682CC01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a Agenția
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentelor de
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliară, autoutilitară, mijloacele fixe și obiectele de
inventar prima ședință de licitație
a fost fixată în data de 08.12.2016
ora 14.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în
data de 15.12.2016; 12.01.2017;
19.01.2017; 26.01.2017 ora 14.00.
Toate ședințele de licitații se vor
desfășura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Jud.
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în prealabil
dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.

Anunțul poate fi vizualizat și pe
site www.dinu-urse.ro
l 1.S.FISE Electrica Serv SA
-SISE Transilvania Nord, cu sediul
în Cluj-Napoca, str.Taberei, nr.20,
tel: +40372.640.302, fax:
+40264.205.504, organizează procedura de licitaţie deschisă pentru
achiziţia de „echipamente de lucru
şi protecţie”, cod CPV: 18100000-0,
în cantităţile şi condiţiile prevăzute
în Documentaţia de atribuire. 2.
Toate detaliile referitoare la produsele solicitate, la procedura de
achiziţie, respectiv la contractul ce
se va încheia se regăsesc în Documentaţia de atribuire. 3.Documentaţia de atribuire se pune la
dispoziţia operatorilor economici în
urma solicitării acestora. În acest
sens se va întocmi o cerere scrisă,
care va fi depusă la Secretariatul
achizitorului (str.Taberei, nr.20,
Cluj-Napoca), transmisă pe
numărul de fax: +40264.205.504
sau pe adresa de e-mail: abel.luka@
tn.electricaserv.ro. 4.Ofertele se vor
depune tot la Secretariatul SISE
TN. 5.Data-limită de depunere a
ofertelor: 12.12.2016, ora 12.00.
Data deschiderii ofertelor:
12.12.2016, ora 12.30.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă
fasonată, producţia anului 2016.
Organizatorul licitaţiei: Primăria
comunei Remetea, cu sediul în
comuna Remetrea, P-ta Cseres
Tibor nr. 10, judeţul Harghita,
CIF: 4367655, tel/fax 0266-352101, e-mail: office@gyergyoremete.
ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13.12.2016, orele 09:00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul
Primăriei comunei Remetea,
comuna Remetea, judeţul

Harghita. Tipul licitaţiei: licitaţie
cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fordul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 924/2015. Data şi
ora preselecţiei: 08.12.2016, ora
16:00. Data şi ora limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie este 08.12.2016, ora 15:00.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.ocoalederegim.ro. Volumul
total de masă lemnoasă fasonată,
oferit la licitaţie este de 160 mc,
volum brut, din care: 1. Pe natură
de produse: APV nr. 01089, UP 0,
UA 1, volum brut: 198 mc, din
care 160 mc este pus la licitatie. 2.
Pe specii: Brad 65 mc, Molid 95
mc, volum brut: 160 mc. Preţul de
pornire a licitaţiei este de: 340 lei/
mc fara TVA conform HCL nr. 10
din Ianuarie 2016. După strigare şi
în continuare după fiecare eventuala strigare (dacă este cazul)
pasul de majorare a preţului este
de 5 RON. Masa lemnoasa fasonata oferită spre vânzare provine
din fodul forestier proprietate
publică a comunei Remetea.
Caietul de sarcini poate fi solicitat
de la sediul organizatorului, începând cu data de 25.11.2016.
Pentru participarea la licitaţie,
solicitantul trebuie să depună,
până la data de 08.12.2016, ora
15:00, o cerere de înscriere la licitaţie, la care trebuie să anexeze
documentele prevăzute la art. 54,
alin. 3 din HG 924/2015. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului lici-

taţiei: Comuna Remetea, tel. 0266352.101.

integrala locuinta, pe numele
Grigoras Domnica. O declar nula.

PIERDERI

l Pierdut portofel ce contine card
de identitate, permis de conducere,
adeverinta de acces in Penitenciarul Rahova, cartela acces in
Penitenciarul Rahova cu numarul
0362, si alte documente, pe numele
Iosub Carmen-Vasilica. Le declar
nule.

l Pierdut atestat taxi seria CPFX,
nr. 54705, pe numele Tusum
Samidin. Il declar nul.
l Pierdut card tahograf eliberat
de ARR Vâlcea pe numele Popa
Ion, cu domiciliul în sat Racovița,
comuna Budești, județul Vâlcea.
Se declară nul.
l Pierdut Adeverinta achitare

l Subsemnata, Solcan Cristina,
domiciliată în Bucureşti, str.
Mihail Târnoveanu, nr. 58A, sector
3, CNP2840811410131, declar pe
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proprie răspundere că am pierdut
Registru de încasări şi plăţi şi
Registru Inventar aferente Cabinetului individual de avocat
"Solcan Cristina", registre pe care
le declar nule.
l Subsemnatul Nicolae Gheorghe,
şofer la S.C. Millenium Impex
S.R.L., declar pierdute biletele cu
seria 4442996- 4443500, pierdute
în data de 20.04.2013.
l Declar pierdut card legitimaţie
călătorie R.A.T.B. nr. servici 32097
pe numele Petcu Izabela.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și
Executare Silită - Persoane Fizice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250,
alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 15 luna
decembrie, anul 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bogdanescu M. Cristian Niculae I.I., cu
domiciliul ﬁscal în sat Izvoarele, com. Izvoarele, jud. Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 26933119.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *): Tractor John Deere 8245 R, 438.600 lei, 20%; Scariﬁcator Strom Teraland TN
3000D, 63.400 lei, 20%; Tocătoare resturi vegetale Kverneland, 28.100 lei, 20%. *) Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Legea nr. 227/2015 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, în contul RO89TREZ3215067XXX002664,
cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; 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. 260 și art. 261 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 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 0246.216705.

publicitate

