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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
anunță scoaterea la concurs, pe perioadă nedeterminată, a următorului post contractual, conform H.G.
nr. 286/2011 modificată: Sociolog; perioadă nedeterminată; studii în domeniul sociologiei; diplomă de
doctor; Proba scrisă 17.09.2015, ora 10, corp E, sala
E6; Interviu 23.09.2015, ora 10, corp E, sala E6;
data limită depunere dosare 09.09.2015; date
contact secretar comisie: Telefon: 0230/216147,
Interior: 413/412, E-mail: salarizare@usv.ro.
Primăria Comunei Mihai Eminescu organizează în
data de 21 septembrie 2015, ora 10.00- proba scrisă,
23 septembrie 2015- ora 10.00, interviul, concurs
pentru ocuparea postului contractual de execuţie de
Cadru tehnic PSI, clasa de salarizare 42 în cadrul
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
aparatului de specialitate al Primarului comunei
Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Mihai Eminescu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Mihai Eminescu- loc. Ipoteşti, com. Mihai
Eminescu, jud. Botoşani, sau la telefon:
0231.512.183.
În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, cu sediul în
str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 46, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant de „mediator
sanitar” – 1 post. Concursul se va desfăşura la
sediul din strada Poştei, nr.6, după cum urmează: proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2015; proba interviu va avea loc în data de 23.09.2015.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent studii
nivel obligatoriu – 10 clase; -absolvent al cursului de
mediator sanitar; -recomandare din partea societăţii
civile rome din municipiul Ploieşti. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituţiei din str.
Poştei, nr. 6, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011,
actualizată. Condiţiile de participare sunt afişate la
sediul instituţiei din str. Poştei, nr. 6 şi pe site-ul
instituţiei www.asscploiesti.ro Relaţii suplimentare
se pot obţine la compartiment Resurse Umane - tel.
0244/511137 tasta 6.
În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu
modificările şi completările ulterioare Administraţia
Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti, cu sediul în
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str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr. 46, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi temporar
vacanţe: - „asistent medical generalist principal” – 1
post; - „asistent medical generalist” – 1 post.
Concursul se va desfăşura la sediul din strada
Poştei, nr.6, după cum urmează: - proba scrisă va
avea loc în data de 14.09.2015; - proba interviu va
avea loc în data de 16.09.2015. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii postliceale sanitare absolvite
cu certificat de competenţe profesionale; -examen
promovat pentru obţinere grad principal. -vechime
minimă de 6 luni în specialitate pentru postul de
asistent medical generalist; Dosarele de înscriere se
depun la registratură instituţiei din str. Poştei, nr.6,
în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu,documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condiţiile
de participare sunt afişate la sediul instituţiei din str.
Poştei, nr.6 şi pe site-ul instituţiei www.asscploiesti.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la compartiment Resurse Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.
Primăria Comunei Prigor, judeţul Caraş Severin,
scoate la concurs un nr. de 1 post de REFERENT în
cadrul serviciului Gospodărire. Cerinţele pe care
trebuie să la îndeplinească persoanele ce doresc să
ocupe acest post: Criterii specifice: a) 10 clase sau
şcoală ucenici; b) disponibilitate pentru deplasări,
delegaţii, permis conducere categoria B; c) disponibilitate pentru program de lucru prelungit.
Calendar depunerea dosarelor de către candidaţi:
până în data de 11.09.2015, ora 14.00, la sediul
Primăriei -Comuna Prigor nr. 323, judeţul Caraş
Severin; Selecţia dosarelor:14.09.2015, ora 12.00ora 14.00; proba practică: 21.09.2015, orele 10.0012.00, la sediul Primăriei -Comuna Prigor nr.323,
judeţul Caraş Severin; Interviul:21.09.2012, orele
13.00-16.00, la sediul Primăriei -Comuna Prigor
nr.323, judeţul Caraş Severin. Contact: Rotaru Ioan,
telefon 0255.243.832, 0762.438.632, fax
0255.243.887, e-mail: pr_prigor@yahoo.com.
Primar, Pavel Verindeanu; 25.08.2015.
Anunţ. Primăria Comunei Prigor scoate la concurs
un nr. de 1 post de ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR.
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce doresc să ocupe acest post: Criterii specifice:
a) studii medii, absolvite cu diplomă sau echivalentă
(adeverinţă de studii până la eliberarea diplomei; b)
vechime în profesia de conducător auto categoria D
de minim 2 ani; c) disponibilitate pentru deplasări,
delegaţii, permis conducere specific; d) disponibilitate pentru program de lucru prelungit. Calendar
depunerea dosarelor de către candidaţi: până în
data de 11.09.2015, ora-14.00, la sediul Primăriei-Comuna Prigor nr. 323, judeţul Caras Severin;

Selecţia dosarelor:14.09.2015, ora 12.00- ora 14;
Proba practică: 21.09.2015 orele 10.00-12.00, la
Sediul Primăriei -Comuna Prigor nr.323, judeţul
Caras Severin; Interviul:21.09.2012, orele 13.0016.00 la sediul Primăriei -Comuna Prigor, nr. 323,
judeţul Caras Severin. Contact: Rotaru Ioan, telefon
0255.243.832, 0762.438.632, fax 0255.243.887,
e-mail: pr_prigor@yahoo.com. Primar, Pavel Verindeanu; 25.08.2015.
Școala Gimnazială „Grigore Dimitrie Ghica”, cu
sediul în localitatea Peretu, str. Adamiade, nr. 771,
judeţul Teleorman, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: secretar
cu studii superioare, 1 post, conform H.G.
286/23.03.2011, modificată şi completă de
H.G.1027/11.11.2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 22.09.2015, ora 9.00;
-Proba interviu/proba practică în data de
25.09.2015, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii superioare; -Cunoştinţe
privind întocmirea şi administrarea corespondenţei
oficiale; -Cunoştinţe privind încadrarea personalului; -Noţiuni de comunicare în relaţii publice;
-Disponibilitate la timp de lucru prelungit; -Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft
Office Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;
-Absolvirea unui curs de specializare pentru
ocupația referent resurse umane. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în perioada 27 august-18 septembrie 2015, în intervalul
orar 10.00-13.00 (în zilele lucrătoare), la sediul
unităţii. Relaţii suplimentare la Școala Gimnazială
„Grigore Dimitrie Ghica”, comuna Peretu, județul
Teleorman, persoană de contact: Cucu Mihaela,
telefon: 0247.327.169, fax: 0247.327.169.
Comuna Heleşteni, judeţul Iaşi, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de
execuţie -vacante, din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Heleşteni în cadrul Compartimentului agricol. Funcţiile pentru care se organizează concursul sunt: a) Condiţii de desfăşurare a
concursului: -Proba scrisă se va desfăşura în data de
25 septembrie 2015, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi; -Interviul se va
desfăşura în data de 28 septembrie 2015, ora 10.00,
la sediul Primăriei Comunei Heleşteni, judeţul Iaşi;
-Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Heleşteni. b) Condiţiile de participare la
concurs: În vederea înscrierii la concurs, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999/R2 privind
statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare. -Funcţiile publice vacante
pentru care se organizează concursul: B: În cadrul
Compartimentului agricol din Primăria Heleşteni: 1
post de inspector, clasa I, debutant. -Condiţii de
studii şi de vechime: -inspector, clasa I, debutant,
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, profil

agricol, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, fără vechime. Condiţiile de desfăşurare a
concursului, condiţiile de participare la concurs,
bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru
dosarul de înscriere sunt afişate şi la sediul Primăriei comunei Heleşteni, judeţul Iaşi. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Heleşteni,
persoană de contact: Crişu Aurel -consilierul
personal al primarului comunei Heleşteni, tel.nr.:
0232.716.768.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3 cu sediul în bd. 1 Decembrie 1918
nr. 12-14, anunţă organizarea unui concurs de
promovare pe o funcție publică de conducere în
data de 28.09.2015: 1. Șef Serviciu- Serviciul Secretariat Comisii: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim
2 ani; 2. Șef Serviciu- Serviciul Managementul
Calităţii Serviciilor Sociale: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociologiei- specializarea asistenţă
socială; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 3. Șef
Serviciu- Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică:
a. pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei
sociale; b.vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 4. Șef
Serviciu– Serviciul Strategii, Programe şi Proiecte:
a. pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
sociale; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 5. Șef
Serviciu- Serviciul Relaţii cu Publicul: a. pregătire
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor politice; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 2 ani;
6. Șef Serviciu- Serviciul Comunicare: a. pregătire
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor comunicării– specializare comunicare şi relaţii publice; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 2 ani; 7. Șef Serviciu- Serviciul
Juridic: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; b. vechime în specialitatea studiilor necesare

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr.
42769/26.08.2015. Dosar executare 18L. Anunț. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23.09.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. Lali Impex
S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în mun. Roșiorii de Vede, județul Teleorman, CUI
1392280. Denumirea bunului imobil: - construcție (magazin) în suprafață de 91,96
mp în suma de 126.400 lei. Teren aferent în suprafață de 131.05 mp. în suma totală
de 4.445 lei. Total imobil: 130.845 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainde
de data stabilită pentru executare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind Codul
de Procedură Fiscală, republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în
cumpărarea bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
cu următoarele documente: - oferta de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației care se depune la
Trezoreria Alexandria în contul RO 48TREZ 6065 067X XX00 6878; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; -pentru persoane juridice : - copie după CUI
eliberat de O.R.C; - pentru persoanele ﬁzice: copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul
Local și Bugetul General Consolidat al Statului. Informații la telefon 0247.466521
sau la sediul S.F.M. Roșiorii de Vede. Persoane de contact: - Gudila Teodor, Rusu
Petre, Dumitrescu Florian.
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exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 8. Şef
Serviciu- Serviciul Contencios: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; b. vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 2 ani; 9. Şef Serviciu- Serviciul Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă: a.
pregătire de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; b. vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 10. Şef
Serviciu- Serviciul Patrimoniu: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti; b. vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minim 2 ani; 11. Şef Serviciu- Serviciul
Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu
Handicap: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
sociologie şi asistenţă socială; b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 2 ani; 12. Şef Serviciu- Serviciul Evidenţa şi
Plata Prestaţii Sociale: a. pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale; b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim
2 ani; 13. Şef Serviciu- Serviciul Management de
Caz şi Monitorizare Servicii Sociale: a. pregătire de
specialitate: studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor umaniste şi arte; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 14. Şef ServiciuServiciul de Asistenţă Socială pentru Persoane
Vârstnice: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul

ştiinţelor umaniste şi arte; b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 2 ani; 15. Şef Serviciu- Serviciul Prevenire,
Marginalizare Socială: a. pregătire de specialitate:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti; b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim
2 ani; 16. Şef Serviciu- Serviciul de acordare a
Subvenţiilor pentru Încălzirea Locuinţei: a. pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; b.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 2 ani; 17. Şef ServiciuServiciul de Asistenţă Socială pentru Grupurile
Vulnerabile: a. pregătire de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială; b. vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim
2 ani; 18. Şef Birou- Biroul Relaţii cu Societatea
Civilă în Domeniul Asistenţei Sociale: a. pregătire
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociologiei; b. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minim 2 ani; Condiţiile prevăzute de lege pentru
promovarea pe o funcție publică de conducere,
conform art. 66 din Legea nr.188/1999 (r2), privind
Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare: a) să fie absolvenţi de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
b) să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
c) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57
alin. (6) din Legea nr.188/1999 (r2); d) să nu aibă în
cazierul administrativ o sancţiune disciplinară
neradiată în condiţiile prezentei legi. II. Condiţiile
de Desfăşurare ale Concursului: -perioada de
înscriere– 27 August– 15 Septembrie (inclusiv)
instituţia publică la care se depun dosarele de
înscriere– D.G.A.S.P.C. Sector 3, Bdul 1 Decembrie
1918 nr. 12-14.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 1497624. Nr. 5746 din 26.08.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sanda Dumitru,
cu sediul în loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1 ap. 10, et. 2, județul
Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament semidecomandat, în
suprafață de 55 mp, Carte funciară nr. 21554 –C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3,
situat în mun. Călărași, str. Flacăra, bl. B15 (A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare
75.773 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - Sechestru penal 30/D/P/2009
/04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a Criminalității
Organizate Călărași. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștiință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 28.08.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

-data organizării concursului de promovare28.09.2015- proba scrisă; -începând cu data de
30.09.2015– interviul (nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise). -locul de desfăşurare al concursului– sediul D.G.A.S.P.C. Sector 3.
Alte menţiuni referitoare la organizarea concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografie
se pot obţine la telefonul: 0730.013.862 –Serviciul
Organizare Resurse Umane.

VÂNZĂRI CASE/VILE
Vând gospodărie (două clădiri+livadă pomi), com.
Călineşti, jud. Argeş, la 12 km de Piteşti. Suprafață:
1560 mp. Preț: 29.000 euro negociabil. Tel.
0722.651.895.
Căzăneşti - Ialomiţa, vând 10Ha teren arabil, extravilan, comasat, intabulare, cadastru, negociabil,
6500 E/ha. 0787.824.113.
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CITAȚII
Iordache Alexandru, cu domiciliul în Slatina, jud
Olt, strada Tunari, Nr 17, bl. FB27, este citat la data
de 07.09.2015 ca şi pârât în proces cu reclamanta
Iordache Elena în vederea obţinerii ordinului de
protecţie.
Prin acțiunea civilă din dosarul 995/265/2015 al
Judecătoriei Năsăud reclamantul Cristurean Leon
domiciliat în Sangeorz Bai, Mioritei, 5/A, BN,
solicită constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapioune asupra suprafeței de
810mp din imobilele terenuri înscrise în CF 27686
Coşbuc (CF vechi 1798) nr. top. 1197/1. Aducem la
cunoştință persoanelor interesate faptul că au
posibilitatea să formuleze opoziție în cauza în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urma
publicații, în caz contrar, instanța va trece la judecarea cererii de uzucapiune.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 5591/2013. Nr. 5591 din 26.08.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 08.09.2015, orele
11.00 în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Cautis Leonard
Ionel, cu sediul în loc. Călărași str. Belșugului nr. 13, bl. M20, sc. 2, ap. 9, et. 4,
județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de executare nr. 5591/2013, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament în suprafață de 84 mp și
teren aferent în suprafață de 20 mp, Carte funciară nr. Vechi 5665 sinr. Nou 20557C1-U15, nr. cadastral 819/2,4,9 - UAT Călărași - situat în mun. Călărași, str.
Belșugului, bl. M20 (D1), sc. 2, et. 4, ap. 9 - valoare 100.311 lei. Asupra bunului care
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori - BEJ Constantin Leanca – Somație nr. 1/10.08.2012 (ipotecă BCR SA); BCR SA – Contract de ipotecă nr. 251/23.01.2008 BNP Tutuianu Dana Cristina,
Adresa 1094/22.01.2008. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștiință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 27.08.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.
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ANUNȚURI

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experience
în urma extragerii din luna iulie 2015, premiu ce
constă într-un voucher în valoare de 2.000 RON,
este d-na Gabriela Truta.
Consiliul Judeţean Călăraşi. Anunţ de participare.
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Consiliul Judeţean Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Călăraşi, judeţul
Călăraşi, telefon 0242/311.301, fax 0242/331.609,
e-mail: cjcalarasi@calarasi.ro. 1. Autoritatea
contractantă: Judeţul Călăraşi prin Consiliul Judeţean Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. 1
Decembrie, nr. 1, cod fiscal 4294030, tel.
0242/311.301, fax 0242/331.609, e-mail: cjcalarasi@
calarasi.ro, web:www.calarasi.ro. 2. Reglementări
legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 3. Domeniile pentru
care se acordă finanţarea nerambursabilă: Cultură
religie şi învăţământ - muzică; cultură scrisă; arte
vizuale, plastice şi ale spectacolului; teatrul; creare
de evenimente; alte activităţi culturale (promovarea
imaginii judeţului Călăraşi şi a vieţii culturale a
comunităţilor din judeţul Călăraşi); învăţământ
(organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale etc); activităţi educative cu tematică de
mediu. ATENŢIE! Activităţile cu impact puternic
pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare. 4. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar
acordat de autoritatea finanţatoare: Grantul disponibil pentru această licitaţie este de: - cultură, religie
şi învăţământ: 100 mii lei; Valorile finanţărilor care
se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între
sumele de 10 mii lei şi 50 mii lei conform ghidurilor
solicitantului. Grantul maxim acordat prin acest
program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie
asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale
partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare
solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu
de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale
proiectului, sumă ce va fi identificată în contul
deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu
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întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. ATENŢIE! Gradul
de implicare financiară a solicitantului este un
criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară
proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul
obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 5. Localizare.
Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din
judeţul Călăraşi. 6. Eligibilitatea aplicanţilor . (1)
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: - să fie persoană fizică care să
prezinte o formă de înregistrare, atestare sau apartenenţă din punct de vedere profesional, sau
persoană juridică cu statut de asociaţie sau fundaţie
constituită conform legii sau cult religios recunoscut
de lege; - solicitantul trebuie să aibă activităţile din
proiect incluse în documentele statutare; - solicitanţii trebuie să aibă sediul înregistrat în judetul
Călăraşi (să fie înregistrate ca organizaţii româneşti
conform legii române); - fiecare solicitant trebuie să
contribuie cu minimum 10% din costurile eligibile
totale ale proiectului; - să fie direct responsabili de
pregătirea şi managementul proiectului şi să nu
acţioneze ca un intermediar. (2) Potenţialii solicitanţi nu pot participa la licitaţia deschisă dacă: sunt în stare de faliment sau pe cale de lichidare, au
activităţile administrate de către tribunal, au
început proceduri de aranjamente cu creditorii, au
activitatea suspendată sau sunt în orice situaţie
analogă provenind dintr-o procedură similară
prevăzută în legislaţia şi reglementările în vigoare; au suferit condamnări definitive şi/sau irevocabile
datorate unei conduite profesionale (ex: condamnare împotriva căreia nici un apel nu mai este
posibil); - au suferit condamnări definitive şi/sau
irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicare în
organizaţii criminale sau orice alte activităţi ilegale
în detrimentul intereselor financiare ale unor terţi; sunt declaraţi a fi într-o situaţie de încălcare
contractuală prin neîndeplinirea obligaţiilor provenind dintr-o procedură de achiziţii sau de altă
finanţare nerambursabilă din fondurile autorităţilor
finanţatoare. Solicitanţii, respectiv partenerii (dacă
sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare o declaraţie pe propria răspundere că nu se
încadrează în nici una din situaţiile de la punctele
de mai sus. 7. Unde şi cum se depun cererile de
finanţare. Documentele de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise numai prin poştă sau direct la
registratură, în plic sigilat, la sediul Autorităţii
Finanţatoare: Consiliul Judeţean Călăraşi, str. 1

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18361199. Nr. 18556/25.08.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015,
orele 13.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Eco Fruct
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 18361199, în dosar
de executare nr. 18361199, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
T.V.A.) este: Teren arabil extravilan - Cartea funciară nr. 20621, nr. cadastral 20621,
tarlaua 17, parcela 21, în suprafață de 38.117 mp, situat în loc. Ștefan Cel Mare, jud.
Călărași, valoare de 82.392 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în
limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate,
pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 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.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

Decembrie 1918, nr. 1, cod poştal 910019, Călăraşi,
la Registratura unităţii, parter. Documentele de
eligibilitate trebuie îndosariate şi sigilate. Plicul
trebuie să poarte numele complet al solicitantului,
adresa organizaţiei, titlul proiectului, domeniul de
activitate şi menţiunea (în limba română) „A nu se
deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 8. Termenul-limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă este 21 septembrie 2015, orele
16.30. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 22 - 30 septembrie 2015. 9. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean
Călăraşi, Direcţia Dezvoltare Regională şi Relații
Externe, telefon 0242/311.301, int. 136 şi pe site-ul
instituţiei www.calarasi.ro. Notă: Programul pentru
acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe
anul 2015, a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr. 110 din 12.06.2015. Vor
fi analizate doar proiectele depuse în termenul
stabilit prin anunţul de participare şi întocmite în
conformitate cu documentaţia prevăzută în regulament şi care au ca beneficiari locuitorii județului
Călăraşi.

SELECȚIE DE OFERTE
Anunţ de Participare (1): Programul Naţional–
Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare Ref:
FAMI/15.02. Inspectoratul General pentru Imigrări
desfăşoară o procedură de evaluare şi selecţie a
proiectelor de grant, vizând implementarea următoarelor acţiuni din cadrul Programului Național–
Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare: 1.
Acordarea de asistență juridică străinilor pentru
care a fost emisă o decizie de returnare; 2. Asistenţă
materială acordată străinilor pentru care a fost
emisă o decizie de returnare şi sunt luați în custodie
publică; 3. Acordarea de asistență materială, medicală şi psihologică străinilor cu statut de tolerare pe
teritoriul României; 4. Returnarea voluntară
umanitar asistată şi reintegrarea străinilor în țările
de origine. Termenul de depunere a propunerilor de
proiect este: 18.09.2015 ora 09:00. Perioada de
selectie şi evaluare a proiectelor este 18.09.2015–
16.10.2015. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma
completă se găsesc pentru consultare la Inspectoratul General pentru Imigrări, str. Lt. col.
Constantin Marinescu nr.15A, Sector 5, Bucureşti şi
pe pagina de Internet www.igi.mai.gov.ro. Pentru
informaţii detaliate şi clarificări puteți să ne contactaţi la tel. +40214107513 sau e-mail sip.igi@mai.gov.

ro /gabriel.barbatei@mai.gov.ro. Procedura de
evaluare şi selecție a proiectelor de grant se desfăşoară pe baza prevederilor Ordinului MAI nr.75 din
9 iulie 2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor
de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi
integrare pentru perioada 2014-2020. (1) anunţ
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 161 din
25.08.2015, Partea a VI-a.

LICITAȚII
Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează licitaţie publică deschisă, în data de 16.09.2015 pentru:
-concesionare teren în suprafaţa de 338 mp situat în
sat Ciurbeşti, comuna Miroslava; -concesionare
teren în suprafaţa de 12.000 mp situat în T14, NC
68479, comuna Miroslava. Caietul de sarcini poate
fi obţinut de la Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. Costul
Caietului de sarcini este de 50 lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor: 15.09.2015, orele 16.00.
Debitorul SC Yacval Auto SRL – în lichidare, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL,
scoate la vânzare: 1. Stoc de marfă reprezentând
componente auto în valoare de 19.410 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru stocul de
marfă, proprietatea SC Yacval Auto SRL reprezintă
50% din valoarea aratată în Raportul de Evaluare,
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO38UGBI0000802003092RON deschis la Garanti Bank SA
Ag. Ploieşti Mihai Viteazu până cel târziu cu 24 ore
înainte de şedința de licitație a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeaşi dată a Regulamentului de participare la
licitație de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
stocul de marfă prima şedință de licitație a fost
fixată în data de 03.09.2015, ora 13.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la aceasta dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data de 10.09.2015;
17.09.2015; 24.09.2015; 01.10.2015 ora 13.00. Toate
şedințele de licitații se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Municipiul Ploieşti, Str. Elena
Doamna, Nr. 44 A, Județ 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 şi pe site
www.dinu-urse.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18361199. Nr. 18555/25.08.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015,
orele 13.15, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Eco Fruct
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 18361199, în dosar
de executare nr. 18361199, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
T.V.A.) este: Teren arabil extravilan - Cartea funciară nr. 20366, nr. cadastral 20366,
tarlaua 18, parcela 18, în suprafață de 24.315 mp, situat în loc. Ștefan Cel Mare, jud.
Călărași, valoare de 52.557 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în
limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate,
pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 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.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 01.10.2015 ora 13,30 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr.26, bl.
34R2, sc.A, ap. 2, jud. Prahova, teren in suprafata
de 14.854 mp cu platforma betonata, situat in
Onesti, str. Gării nr. 3, jud. Bacau si urmatoarele
constructii situate pe acesta: - Constructie sediu; Constructie atelier; - Cladire buffet; - Cladire statie
carburanti; - Cladire atelier. In caz de neadjudecare
in data de 01.10.2015, se vor organiza licitatii si in
datele de 08.10.2015, 15.10.2015, 22.10.2015 ora
13,30. Taxa de participare la licitaţie este de 100
RON + TVA, garanţia de participare este de 10%
din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în contul de lichidare
sau în numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitate se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.
SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică
cu strigare în data de 02.10.2015, ora 14.00 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri:
- terenuri si cladiri situate in Urlati, str. 1 Mai, jud.
Prahova; - teren extravilan St – 22.366,35 mp situat
in Valea Bobului, Urlati, jud. Prahova; - autoutilitara
VW LT35, an fabricatie 2003; - bunuri, echipamente
tehnologice, birotica, materii prime, obiecte de
inventar. In caz de neadjudecare in data de
02.10.2015, se vor mai organiza licitatii, in zilele de
09.10.2015, 16.10.2015 si 23.10.2015 la ora 14.00.
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plată în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face cu cel putin o
zi inainte de data licitaţiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau tel. 0244-597751.
SC Dorobantu Los Andes S.R.L., prin lichidator
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin

licitaţie publică cu strigare în data de 02.10.2015,
ora 13,30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap.2, jud. Prahova
următoarele bunuri: - teren intravilan în suprafaţă
de 500 mp şi cladire spatiu comercial Sc – 127 mp
si Su 102,56 mp, situat în Ploiesti, str. Marasesti nr.
216, jud. Prahova. In caz de neadjudecare in data
de 02.10.2015, se vor mai organiza licitatii in zilele
de 09.10.2015 , 16.10.2015 si 23.10.2015 ora 13.30.
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON
plus TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate
face cu ordin de plată în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face cu cel
putin o zi inainte de data licitaţiei. Bunurile se vor
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau
0244-597751.
SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare în data de 02.10.2015, ora 13.00
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr.
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele
bunuri: - Teren arabil intravilan St 2427 mp; Teren
arabil extravilan St 3000 mp; Teren arabil extravilan
St 5400 mp, ambele situate in com. Filipeştii de
Târg, sat Brătăşanca, jud. Prahova; În caz de
neadjudecare in data de 02.10.2015, se vor organiza
licitaţii in datele de 09.10.2015 , 16.10.2015 si
23.10.2015 la ora 13.00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată
în contul de lichidare al debitoarei sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art.
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau tel. 0244-597751.
SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 02.10.2015, ora 12.30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc.A,
ap.2, jud. Prahova următoarele bunuri: Teren intra-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18361199. Nr. 18557/25.08.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015,
orele 13.45, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Eco Fruct
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 18361199, în dosar
de executare nr. 18361199, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
T.V.A.) este: Teren intravilan - Cartea funciară nr. 20142, nr. cadastral 207, parcela
A163/2, în suprafață de 10.000 mp, situat în loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași,
valoare de 58.230 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, int. 159.

vilan in St = 6837,96 mp situat in com. Dumbravesti, sat Plopeni, jud. Prahova; In caz de
neadjudecare in data de 02.10.2015, se vor organiza
licitaţii si in datele de 09.10.2015 , 16.10.2015 si
23.10.2015 la ora 12.30. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată
în contul de lichidare al debitoarei sau numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie
se va face cu cel putin o zi inainte de data licitatiei.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art.
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau 0244-597751.
SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar CII
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 01.10.2015 ora 14,00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: - imobil
situat în str. Nicolae Balcescu nr. 1, Câmpina, jud.
Prahova compus din teren în suprafaţă de 5.179,80
mp şi construcţiile existente pe teren (fabrica de
pâine, secţie producţie, moară, cabina poarta); utilaje panificatie. In caz de neadjudecare in data de
01.10.2015, se vor organiza licitaţii si in datele de
08.10.2015 , 15.10.2015 si 22.10.2015 la ora 14,00.
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON +
TVA, garanţia de participare este de 10% din
valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în contul de lichidare al
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului.
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitate se va face cel putin cu
o zi inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau tel. 0244597751.
SC Centrul Logistic şi De Sevicii Berceni SRL, prin
lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în data de 01.10.2015,
ora 13,00, la sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr.26, bl. 34R2, sc. A, ap.2, jud. Prahova
următoarele bunuri: Teren arabil extravilan St 7500
mp situat in com. Aricestii Rahtivani, jud. Prahova;
In caz de neadjudecare in data de 01.10.2015, se vor
organiza inca 9 licitaţii in datele de 08.10.2015,
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15.10.2015, 22.10.2015, 29.10.2015, 05.11.2015,
12.11.2015, 19.11.2015, 26.11.2015 si 03.12.2015 ora
13,00. Taxa de participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este de 10%
din valoarea pretului oferit plus TVA. Achitarea lor
se poate face cu ordin de plată în contul de lichidare
sau numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei. Bunurile se vor vinde libere
de sarcini conform art.53 din Legea 85/2006.Alte
relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

PIERDERI
Pierdut proces verbal de finalizare a lucrărilor de
construire locuinţă individuală Prisacariu Dumitru.
Pierdut card tahograf digital pe numele Toma
Adrian data naştere 25.08.1992, număr cartelă
06zxv000 emis de ARR Tulcea Jud Tulcea, îl declar
nul.
S-a pierdut Certificat Constatator emis în baza Legii
359/2004 de la sediul social pentru firma AD Clima
Consultanţă Proiectare Execuţie SRL,
J40/20213/2007, Cod Unic de Înregistrare 22649514.
Îl declar nul.
Pierdut certificat profesional pentru conducător
auto care efectuează transport rutier în regim de
taxi, eliberat de ARR, pe numele Tudoraşcu Oprea.
Se declară nul.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Shaiane Fashion SRL cu
sediul în Arad, Zona Avrig, Bl.B1, Ap.3, Judeţul
Arad, J02/1650/2004, CUI 16817737, declară certificatul de înmatriculare şi statutul/anexele pierdute/
nule.
C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC First Media SRL cu sediul
în Arad, Calea Victoriei Nr. 90A, Judeţul Arad,
J02/21/2005, CUI 17101158, declară certificatul de
înmatriculare şi statutul/anexele pierdute/nule.
Pierdut parafă Dr. Ruxandra Dumitrescu, Medic
primar, Asistent universitar Obstetrica-Ginecologie,
cod parafă 839698. O declar nulă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 18361199. Nr. 18554/25.08.2015. Anunt
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015,
orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Eco Fruct
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 18361199, în dosar
de executare nr. 18361199, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
T.V.A.) este: Teren arabil extravilan - Cartea funciară nr. 22677, nr. cadastral 22677,
tarlaua 150, parcela 22, în suprafață de 27.500 mp, situat în loc. Ștefan Cel Mare,
jud. Călărași, valoare de 59.444 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în
limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate,
pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 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.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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ANUNȚURI

C.I.I. Ilie Laurenţiu Dragoş, în calitate de lichidator
judiciar a debitoarei SC Palsecom SRL, cu sediul în
Braşov, Str.Ceferiştilor, Nr.81, judeţul Braşov,
J08/1497/1994, CUI -5837437, declară certificatul
de înmatriculare şi statutul/anexele pierdute/nule.
Pierdut atestat marfă şi atestat A.D.R. eliberate de
A.R.R. Mehedinți, pe numele Bîrlan GheorgheConstantin. Se declară nule.

JOI / 27 AUGUST 2015
Pierdut atestat profesional pentru transport în
regim taxi eliberat de A.R.R. Iaşi pe numele Zamfir
Dănuț. Se declară nul.
Pierdut şi declar nulă decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. 1047 din 04.05.2015 pe numele de
Trandafir Simona. A fost emisă de Casa de Pensii a
Municipiului Bucureşti, Cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă nr. 2 Sector 4.

DECES

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. 1561024400442. Nr.
25093 din 25.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2015 luna august ziua 25. 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 09, luna
septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se
vor vinde prin licitație publică (licitația a I-a) următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Stefanescu Ion, cu sediul ﬁscal în localitatea Radu Vodă,
Bld. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identiﬁcare ﬁscală 1561024400442: 1. teren
extravilan în suprafață de 1187 mp, nr. cadastral 254, nr. CF vechi 325, UAT
Lupșanu, nr. tarla 59/4, nr. parcela 20. Mod de dobândire: contract de vânzare
cumpărare nr. 299/22.02.2001, emis de BNP Simion Cristina Denisa. Bunul imobil
este evaluat la suma de 1.794 lei (exclusiv TVA). 2. teren extravilan în suprafață de
4000 mp, nr. cadastral 253, nr. CF vechi 324, UAT Lupșanu, nr. tarla 59/4, nr. parcela
18. Mod de dobândire: contract de vânzare cumpărare nr. 299/22.02.2001, emis de
BNP Simion Cristina Denisa. Bunul imobil este evaluat la suma de 6.394 lei (exclusiv
TVA). 3. teren extravilan în suprafață de 1000 mp, nr. cadastral 252, nr. CF vechi
323, UAT Lupșanu, nr. tarla 59/4, nr. parcela 15. Mod de dobândire: contract de
vânzare cumpărare nr. 2023/31.08.2001, emis de BNP Niculae Tiganila. Bunul
imobil este evaluat la suma de 1.510 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea
adaugată 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: X. 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: 25.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 510029. Nr. 6342 din 26.08.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 09.09.2015, orele
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Doru
Victor, cu sediul în loc. Cuza Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal 1671029510039, în
dosar de executare nr. 6342/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: - Teren arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza
Vodă, județul Călărași, tarlaua 77/4 parcela 6 - valoare 13.818 lei. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori - nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștiință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 27.08.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator
date cu caracter personal – 20270. Dosar de executare nr. 6932437/2015. Nr.
25071 din 25.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2015 luna august ziua 25. 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
septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se
vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a) următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului SC Romtrans Many SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea Lehliu
Gară, Bld. Gării, bl. 4, sc. x, etaj x, ap. 7, cod de identiﬁcare ﬁscală 6932437.
Ansamblu de bunuri imobile compus din: - teren intravilan în suprafață de 320 mp,
C.F. 21225, nr. cadastral 242, UAT com. Lupșanu și construcție C1 (spațiu comercial)
în suprafață de 46 mp, construită în anul 2008. Dobândit în baza Contract de
vânzare cumpărare nr. 474 din 20.02.1998, emis de BNP Niculae Tiganila. Total
valoare ansamblu de bunuri imobile: 16.963 Ron (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: X. 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: 25.08.2015.

