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OFERTE SERVICIU

l Angajez instalatori sanitare şi
termice. Tel.0763663024.
l Respect Security angajeaza agenti
de securitate. 021.312.74.16
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 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 În Jurnalul Național, nr. 7048 din
31.10.2016, la Anunțul de concurs al
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se face următoarea rectificare: -În loc de „Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată
în subordinea M.A.D.R., organizează
concurs în data de 24 noiembrie
2016, proba scrisă, ora 10.00, iar în
perioada 2 decembrie– 5 decembrie
2016, interviul, începând cu ora
09.00.” -Se va citi „Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată
în subordinea M.A.D.R., organizează
concurs în data de 24 noiembrie
2016, proba scrisă, ora 10.00, iar în
perioada 5 decembrie– 6 decembrie
2016, interviul, începând cu ora
09.00.
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul Hotărârii
Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi
O.U.G nr.45/2008, anunţă scoaterea
la concurs a unei funcții publice de
execuție vacantă de consilier juridic
grad profesional superior la Direcția
Juridică. Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului: -Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul ştiințelor juridice;
-Vechime în specialitatea studiilorminimum 9 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
astfel: Proba scrisă- în data 14
decembrie 2016, ora 10.00.Interviulse 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 şi Dezvoltării Rurale,
telefon 021.3072491.

l U.A.T. Municipiul Sebeş organizează examen de promovare în grad
profesional superior: poliţist local,
clasa I, grad profesional principal -2
posturi. Probele stabilite pentru cele
două posturi de poliţist local, clasa I,
grad profesional principal: proba
scrisă şi interviul. Data, ora şi locul
desfăşurării examenului: -29.12.2016,
ora 10:00 Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 1
(sediul Primăriei Municipiului Sebeş)
-proba scrisă; -data, ora şi locul
desfăşurării interviului se vor anunţa
odată cu afişarea rezultatelor la
proba scrisă; Termenul de depunere
al dosarului de înscriere: -19.12.2016,
ora 16:00.
l U.M. 01010 Tirgu Mures, din
Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de personal civil
contractual Muncitor calificat IV
(electrician in constructii) si Muncitor
calificat IV (instalator apa-canal),
astfel: -14.12.2016, ora 10.00 -proba
scrisa; -19.12.2016, ora 10.00 -proba
practica; -22.12.2016, ora 10.00
-interviul; -data limita de depunere a
dosarelor -08.12.2016, ora 12.00.
Depunerea dosarelor si organizarea
concursului se vor face la sediul UM
01010 Tirgu Mures strada Nicolae
Balcescu, nr.23, judet Mures, unde
vor fi afisate si detaliile organizatorice necesare.Date de contact ale
secretariatului, la telefon:
0265/267.063, interior 0111.
l Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale şi Persoanelor
Vârstnice organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea a patru
posturi funcții publice vacante de
execuţie de consilier, clasa I, grad
profesional superior din cadrul
Direcției Politici Servicii Sociale, în
data de 04 ianuarie 2017, ora 10.00proba scrisă şi în data de 11 ianuarie
2017- interviul. Condiţii generale de
participare sunt: candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; Condițiile
specifice sunt: Consilier, clasa I, grad
profesional superior- 4 posturi- studii
de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă, în domeniul
ştiințelor sociale. Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuţie
este de minimum 9 ani. Menționăm
că depunerea dosarelor de concurs se
face în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului. Condiţiile de
participare la concurs, bibliografia şi
actele solicitate candidaților pentru
dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul ministerului şi pe site-ul www.
mmuncii.ro- secțiunea concursuri.
Relații suplimentare la telefon:
021.315.72.97 sau 021.313.00.73.
l Centrul Medico-Social „Sfântul
Andrei”, cu sediul în localitatea
Bucureşti, Şos.Berceni, nr.12A, Sector
4, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante: -economist: 1
post; -electrician: 1 post. Condițiile
generale de ocupare a posturilor sunt
cele prevăzute la art.3 din HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -proba scrisă în data
de 16.01.2017, ora 11.00; -proba
interviu în data de 19.01.2017, ora
11.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii pentru postul de economist trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare
economice cu diplomă de licență;
-cunoştințe operare PC; -cunoaşterea
legislației şi activităților specifice
domeniului de activitate; -experiență
privind: -cunoştințe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi
plata cheltuielilor; -cunoaşterea şi
aplicarea standardelor de control

intern/managerial. Pentru participarea la concurs, candidaţii pentru
postul de electrician trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii: liceu sau şcoală profesională; -certificat de calificare în
meserie; -vechime în meserie:
minimum 3 ani; -cunoaşterea reglementărilor legislative şi activităților
specifice domeniului de activitate.
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 Centrului
Medico-Social „Sfântul Andrei”.
Data-limită de depunere a dosarelor
este 15.12.2016, ora 12.00. Relaţii
suplimentare la sediul: Şos.Berceni,
nr.12A, Sector 4, Bucureşti, persoană
de contact: Alexandrescu Mihaela,
telefon: 021.334.37.25/0721.546.065,
fax: 0372.872.850, e-mail: cms.sfandrei@yahoo.ro
l UM 02122 Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante de personal civil
contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel: 1.Referent IA în cadrul
Compartimentului aprovizionare şi
logistică învăţământ: proba scrisă11.01.2017, ora 10.30; interviu17.01.2017, ora 11.00. Data limită de
depunere a dosarelor este 15.12.2016,
ora 15.00. Studii necesare: absolvent/a a unor studii medii, cu
diploma de bacalaureat şi cel putin
al/a unui curs ori program de perfecţionare şi/sau specializare în contabilitate; Vechimea în muncă şi în
specialitatea studiilor în domeniul
postului- minim 6 ani şi 6 luni. 2.
Muncitor calificat I (tâmplar): proba
scrisă- 11.01.2017, ora 12.30; proba
practică- 17.01.2017, ora 13.00;
-interviu- 23.01.2017, ora 11.00. Data
limită de depunere a dosarelor este
15.12.2016, ora 15.00. Studii necesare: Să fie absolvent/ă a unor studii
medii sau profesionale în domeniul
postului sau al/a unui program de
formare profesională în sistemul de
formare profesională a adulţilor, în
domeniul postului; Vechimea în
muncă şi în meserie în domeniul
postului- minim 9 ani. Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului
se vor face la sediul UM 02122 Bucureşti, str.Institutul Medico-Militar,
nr.3-5, sector 1 Bucureşti, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului la telefon: 021/316.53.29.
l Pentru încadrarea ca funcţionar
public cu statut special în sistemul
administraţiei penitenciare (ofiţer şi
agent de penitenciare), Penitenciarul
Botoşani scoate la concurs 3 posturi
vacante după cum urmează: -1 ofiţerprotecţia muncii şi protecţia
mediului; -1 agent administrativ
-gospodar; -1 agent conducător auto.
Termenul de depunere a dosarelor
complete este de 22 decembrie 2016,
orele 15.00, la Penitenciarul Botoşani.
Taxa de participare la concurs este de
85 lei. Relaţii suplimentare privind
condiţiile de înscriere se pot obţine la
sediul Penitenciarului Botoşani pe
site-ul unităţii (http://anp qov.ro/web/
penitenciarul-botosani/carieră) şi al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea
Carieră - Concursuri din sursă
externă- Concursuri în curs de derulare). Pentru informaţii suplimentare
desemnăm ca persoană de contact pe
domnul subcomisar de penitenciare
Ionuţ ONOFREI, tel. 0231.515.937,
e-mail: ionut.onofrei@anp.gov.ro.
l UM 01556 Mangalia, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concursul pentru ocuparea postului
vacant de personal civil contractual,
muncitor calificat IV (zugrav)/studii
generale (şcoală profesională sau un
curs de specialitate în domeniu),
vechimea în muncă nu este necesară,
la formaţiunea cazarmare a UM
01556 Mangalia, astfel: 27.12.2016,

ora 11.00- proba practică; 03.01.2017,
ora 11.00- interviul. Data limită de
depunere a dosarelor: 19.12.2016, ora
15.30. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la
sediul UM 01556 MANGALIA,
strada Portului, nr.13, loc.Mangalia,
judeţ Constanţa, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 0241.750.661/ interior 105.
l Agenţia de Credite şi Burse de
Studii organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor publice vacante
de execuţie la Direcţia Burse, Resurse
Umane şi Economică, după cum
urmează: 1.Consilier clasa I, grad
profesional superior, ID 360955;
2.Consilier clasa I, grad profesional
superior, ID 360956; 3.Consilier clasa
I, grad profesional principal, ID
360936; 4.Consilier clasa I, grad
profesional asistent, ID 360940.
Concursul are loc la sediul A.C.B.S.,
în data de 03.01.2017 (proba scrisă)
ora 10.00, iar data şi ora probei de
interviu vor fi comunicate ulterior
candidaţilor. Documentele necesare
înscrierii la concurs, condiţiile generale, condiţiile specifice, informaţiile
referitoare la orarul desfăşurării
concursului, precum şi bibliografia
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe
www.roburse.ro. Dosarele pot fi
depuse în termen de 20 de zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la Registratura A.C.B.S. din str.
Caransebeş nr.1, sector1, Bucureşti.
Informaţii suplimentare la
tel.021.310.19.05.
l Administrația Serviciilor Sociale
Comunitare cu sediul în Ploieşti, Pta.
Eroilor nr. 1A, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi de executie vacante din
cadrul Căminului de Bătrâni:1.
INFIRMIERĂ – 4 POSTURI.
Condiții de participare: - minim
studii generale; - absolvent curs infirmieră. Concursul se va desfăşura la
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, după
cum urmează: înscrierile se fac în
perioada 29.11.2016 – 14.12.2016
orele 9.00- 14.00; proba scrisă va
avea loc în data de 27.12.2016 ora
9.30; proba interviu/proba practică va
avea loc în data de 29.12.2016 ora
9.30. Dosarele de înscriere se depun
la registratura instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare sunt
afişate la sediul instituției din Pța.
Eroilor nr. 1A şi pe site-ul institutiei
www.asscploiesti.ro. Relații suplimentare se pot obține la compartiment Resurse Umane - tel.
0740178780.
l Primăria Comunei Bala organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie,
vacante, de Inspector clasa I, grad
debutant din cadrul Compartimentului registre agricole- fond funciar
şi consilier clasa I, grad debutant
din cadrul Compartimentului taxe
si impozite. Concursul se organizează la sediul Primăriei Bala, în
perioada: 09 ianuarie 2017 ora 9.00
proba scrisă şi 11 ianuarie ora 10.00
interviu. Condiţiile de participare
la concurs şi bibliografia se afişează
la sediul primăriei Bala. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul primăriei Bala telefon
0252386001.
l U.M. 02530 Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie, temporar
vacantă de consilier grad asistent la
Direcţia cooperare internaţională în
domeniul apărării. Concursul se va
desfăşura: proba scrisă- 13.12.2016,
ora 10.00. Proba de interviu- se va
susţine în maxim 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise. Condiţiile de participare la concurs şi bibli-

ografia se pot obţine la tel.
0213023400 int. 1011282 şi vor fi
afişate la sediul instituţiei, str. Izvor,
nr. 110, sector 5, Bucureşti, în termen
de 10 zile de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, partea a III-a.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vand apartament in Bucuresti, in
spate la Intercontinental, etaj 3, 4
camere, bucatarie echipata, zugravit
integral. Telefon 0244 513935.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Pericică Cătălin
Ovidiu la Judecătoria Iaşi, în dosar
34101/245/2015 pentru termenul din
26.01.2017, complet C2.
l Se citează pârâţii Saturn Aurel şi
Saturn Elena la Judecătoria Petroşani în data de 14.12.2016, ora 8:30,
în dosar nr. 4510/278/2015, obiect hotărâre care să ţină loc de act
a u t e n t i c d i s j u n g e r e d o s . n r.
10223/278/2009*.
l Se citează Cuzman Sorin-Nicolae,
domiciliat în Sat Verendin, Com.
Luncaviţa, Nr.208, Jud.Caraş-Severin la Judecătoria Reşiţa în dosar
nr.6563/290/2014, în calitate de pârât,
pentru termenul din 14.12.2016, în
proces fiind cu Cuzman Rania-Sarah-Nicol pentru tăgadă paternitate.
l Se citează numiții Sarca Maria,
Neagotă Gafie, Neagota George,
Neagota Ioan, Neagota Marie, Sarca
Rozalia, Neagota Floare, Neagota
Ioan, Inceu Rozalia, Simonca Leontinau, Simonca Victor, Inceu
Gheorghe, Inceu Vasile, Inceu
Grigore, Inceu Traian la Judecătoria
Jibou în data de 16.12.2016 în calitate de pârâți în dosarul
1073/1752/2015, ora 09.00.
l Numiţii Ruşanu Mihai şi Vasile
Ghe. Aurica, domiciliati in Comuna
Ratesti, sat Furduieşti, jud. Argeş, si
Ruşanu Cristian, domiciliat in
comuna Leordeni, sat Leordeni
Barieră, jud. Arges, sunt citaţi pentru
data de 21.12.2016, ora 08.30, la
Tribunalul Argeş, secţia CivilăDosar 15/828/2012*, in calitate de
intimaţi, in proces cu recurenţii
Grigore Maria ş.a.
l Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat
în comuna Casin, judeţul Bacău,
Cimpoia Elena domiciliată în oraş
Oneşti, str. Libertăţii, nr. 29, sc A, apt.
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8, judeţul Bacău, Calistru George
Valentin domiciliat în comuna Tudor
Vladimirescu, judeţul Arad, sunt
citaţi în dosar nr. 1890/222/2009* la
termenul din data de 07.12.2016, la
Judecătoria Dorohoi în calitate de
pârâţi, “partaj succesoral”, reclamantă Aghiorghiesei Rodica.
l Numita Hermann Johanna, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Braşov,
str. Traian Demetrescu nr. 5, jud.
Braşov, este citată a se prezenta la
Judecătoria Braşov, pentru termenul
din 5 decembrie 2016, sala J1,
complet C9, ora 09.00, în calitate de
intimată, în dosarul civil nr.
13339/197/2016, în proces cu petenta
Tatuşescu Maria, având ca obiect
„Declararea judecătorească a
morţii”.
l Lui Florescu Nicuşor domiciliat în
Caracal, str. Virgil Carianopol, nr.12,
bl. E1, sc.1, ap.10, jud. Olt, cu domiciliul procesual ales în Caracal str.
Panduri nr.36, i se cumunică sentința
civilă nr. 1104 din 20.04.2016 a Judecătoriei Caracal pronunțată în dosar
nr.2288/207/2015* privind desfacerea căsătoriei, încheiată cu
Florescu Ileana la data de
22.03.1994 din culpă comună.
Păstrează numele dobândit în timpul
căsătoriei. Cu apel în 30 de zile de la
comunicare.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita
Năstase (fostă Diaconescu) Elena
Tincuta domiciliată în com. Tomşani,
sat Tomşani, jud. Vâlcea, în calitate
de intimata în dosarul civil nr.
3186/90/2016, cu termen de judecată
în data de 16.12.2016, având ca
obiect instituire măsură de protecţie,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea
cheamă în judecată pe numita
Căldărar Eva, domiciliată în sat.
Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, în calitate de intimat în dosarul civil nr.
3109/90/2016, cu termen de judecată
în data de 16.12.2016, având ca
obiect încetarea măsurii de protecţie
de la D.G.A.S.P.C. Vâlcea – Centrul
de Plasament „Andreea” Rm. Vâlcea
şi reintegrarea copilului în familia
mătuşii materne Căldărar Mândra,
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.
l Dl. Crăciunescu Andrei Gabriel
(Andrei-Gabi), fiul defunctului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri. Anunț licitație valoriﬁcare
bunuri conﬁscate devenite proprietate de stat. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 07.12.2016,
orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea cantității de 600 tone
nisip cuarțos, la prețul de 50 lei/to. Nisipul cuarțos se aﬂă în bigbax-uri de 1 to/ ﬁecare, iar condiția de livrare este franco depozit
Zona Liberă Giurgiu. Participanții la licitație vor prezenta până la
data de 06.12.2016, orele 16:00, următoarele: - cerere de
înscriere la licitație; - dovada plății garanției de participare la
licitație, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru
persoanele juridice de naționalitate română copie după
certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; - pentru
persoanele ﬁzice străine, copie de pe pașaport sau carte de
identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, respectiv certiﬁcat de atestare ﬁscală
eliberat de Administrația ﬁscală teritorială și certiﬁcat de atestare
ﬁscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de
licitație este de 5 lei/to. Garanția de participare la licitație se va
depune în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. RO34TREZ3215005XXX00
7045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod de
Identiﬁcare Fiscală 4286895. Informații suplimentare se pot
obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartimentul Valoriﬁcare
Bunuri, aﬂat la parterul sediului, telefon 0246.216705 - interior
138.
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Crăciunescu Ştefan, decedat la data
de 14.04.2015, cu ultimul domiciliu în
mun.Bucureşti, Bd.Ghica Tei, nr.112,
sector 2, este chemat să participe la
dezbaterea succesiunii defunctului
său tată în data de 20.12.2016, ora
13:00, la sediul biroului notarului
public Ciudoescu Scarlat din Bd.
Aerogării, nr.22, bl.3/5, sc.1, parter,
ap.3, sector 1, cererea de deschidere a
procedurii succesorale fiind făcută de
Crăciunescu Mihaela- soţia defunctului, care a indicat ca moştenitor şi
pe Crăciunescu Alexandra-Roxana,
fiica defunctului. Moştenitorul se
poate prezenta personal sau prin
procură autentică poate mandata o
altă persoană să îl reprezinte la
dezbaterea succesiunii, declarând
modalitatea de acceptare a succesiunii în termenul de opţiune succesorală. În cazul în care a renunţat sau
doreşte să rămână străin de succesiune, va da o declaraţie autentică în
acest sens, la orice birou notarial, pe
care o va comunica sau depune în
dosarul cauzei succesorale. În caz de
neprezentare, se va prezuma cf.
art.1112 Cod Civil, că moştenitorul a
înţeles să rămână străin de succesiune.

DIVERSE
l SC Medist SA, cu sediul în str.Ion
Urdăreanu, nr.34A, sector 5, Bucureşti, înregistrată la ONRC -ORCTB,
cu CUI: RO6705884, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea 4675
Comerț cu ridicata al produselor
chimice, desfăşurată în str.Ion Urdăreanu, nr.34A, sector 5, Bucureşti.
Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Bucureşti, din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil), între
orele 9.00-12.00, de luni până vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM Bucureşti în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Bucur Nicolae şi Şutru Paul
proprietari ai terenului situat în str.
Drumul Fermei nr. 91B, oraşul
Popeşti- Leordeni, judeţul Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
intenţiei de elaborare a documentaţiei de urbanism- P.U.D. „Construire
trei imobile P+3E cu funcţiunea de
locuinţe colective şi spaţii administrative”. Publicul interesat este rugat
sa trimita observaţii/ comentarii în
scris la sediul Primăriei PopeştiLeordeni din Piaţa Sfânta Maria nr.
1, oraşul Popeşti- Leordeni, judeţul
Ilfov.
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SOMAȚII
l Romania. Judecatoria Timisoara.
Dosar nr. 24013/325/2016. Sectia I
Civila. Somatie emisa la 16.11.2016.
Aducem la cunoştinţa celor interesaţi cererea formulată de reclamanţii
Kuhn Edgar şi Kuhn Daniela având
ca obiect uzucapiune asupra imobilului situat în localitatea Giarmata
Vii, Comuna Ghiroda, judeţul Timiş,
intabulat în C.F. nr. 406013 com.
Ghiroda, nr. topografic 1266,
constând în teren intravilan în suprafaţă de 3018 mp, (suprafaţă măsurată 2964 mp), ce face corp comun
cu imobilul înscris în Cf nr. 405310
Giarmata, nr. top.1265, constând din
casă şi teren (vie în Uberland), în
suprafaţă de 2.888 mp situat în loc.
Giarmata Vii, str. Teilor, nr.71 (nr.
vechi 122/A), proprietatea tabulară a
numitul Cincu Adam (fost
Windrich), decedat la data de
01.06.1968, dacă în termen de o lună
de la afişare nu se va face opoziţie,
instanţa va păşi la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliului de Administraţie al
S.C. ”Girueta” S.A., persoană juridică română, având CIF 477558,
atribut fiscal RO şi număr de ordine
la Registrul Comerţului
J23/1589/2004, cu sediul în comuna
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul
Ilfov, în temeiul prevederilor Actului
Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990
republicată convoacă: I. Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de
09.01.2017, ora 12,00. Şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor vor avea loc la sediul
societăţii din comuna Jilava, Şos.
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov. La
Adunarea Generală Extraordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni
la data de 23.12.2016. Pe ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Modificarea art. 2 alin. 2
din Actul Constitutiv al societăţii,
intitulat “Forma juridică a societăţii”, astfel: „Societatea Comercială
GIRUETA S.A. este o societate
închisă. Societatea Comercială
GIRUETA S.A. poate deveni societate deschisă conform legislaţiei în
vigoare şi cu aprobarea Adunării
Generale a Acţionarilor”; 2. Eliminarea art. 11 alin. 3 din Actul Constitutiv al societăţii, având următorul
conţinut „Tranzacţionarea acţiunilor
rezultate din procesul de privatizare
în masă se realizează conform legilor

în vigoare, şi atâta timp cât societatea
este deschisă, pe piaţa RASDAQ.
După apariţia şi a altor pieţe de
valori mobiliare, societatea îşi poate
schimba opţiunea iniţială”; 3. Împuternicire Preşedintelui Consilului de
Administraţie al societăţii pentru a
semna Actul Constitutiv în formă
actualizată, ca urmare a modificărilor survenite; II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii pentru data de 09.01.2017,
ora 12,30. Şedinţa Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor vor avea loc
la sediul societăţii din comuna Jilava,
Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov.
La Adunarea Generală Ordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de Acţiuni
la data de 23.12.2016. Pe ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare,
sunt înscrise următoarele probleme:
1. Revocarea auditorului intern SC
AUDIT COMAN EXPERT ACE
SRL ca urmare a nedepunerii de
către acesta a actelor necesare înregistrării mandatului acestuia la
Registrul Comerţului, conform
AGOA din data de 30.05.2016; 2.
Desemnarea auditorului intern şi
fixarea duratei minime a contractului
de audit intern;În situaţia în care
Adunările Generale nu va putea
delibera şi vota în mod valabil o a
doua Adunare Generală Extraordinara/ Ordinara este convocată pentru
ziua de 10.01.2017, la ora 12.00,
respectiv ora 12.30, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi. După publicarea
convocării, acţionarii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social are/ au
dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunărilor generale,
în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit
de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a
prezenta proiecte de hotărâre, în
termen de 15 zile de la data publicării
convocării, pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce
vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la Adunările
Generale vor putea mandata, în
conformitate cu art. 125 din Legea
31/1990 republicată, printr-o procură
specială o terţă persoană care să
participe şi să voteze în numele lor şi
pentru ei, în Adunările Generale, în
condiţiile legii. Procurile speciale pot
fi ridicate de la sediul societăţii înce-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Dosar de executare nr. ... Nr. 35612 din 22.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru
bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 14, luna decembrie, orele 12.00,
anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului SC Overseas Accomodations Services SRL, cu domiciliul ﬁscal în
București, str. Horia Macelariu, nr. 59, etaj 2, ap. 202, sector 1, cod de identiﬁcare ﬁscală 17747389:
a) teren arabil extravilan în suprafață de 82825 mp, situat în localitatea Cornățelu, județ Dâmbovița,
situat în tarlaua 56, parcela 253/2, preț de pornire al licitației 109458 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: AFP S1 - București. Sarcini: PV Sechestru 88331/22.03.2016.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul
de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
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 0245.651112. Data aﬁșării: 29.11.2016.

pând cu data convocării şi vor fi
depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data
de 07.01.2017. Procurile speciale vor
putea fi transmise spre înregistrare şi
pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale
să aibă asupra sa procura în original.
Documentele privind problemele
incluse în ordinea de zi a Adunărilor
Generale pot fi consultate la sediul
societăţii, începând cu data convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre
şi procurile speciale pot fi obţinute de
la dna. Martha Buga– tel.
021/4501761. Preşedintele Consiliului
de Administraţie al S.C. GIRUETA
S.A., Milos Jovicic

LICITAȚII
l Lichidatorul judiciar Stefanescu
Ovidiu Alin anunta vanzarea bunurilor mobiliare apartinand debitoarei
SC Tom Complex SRL (Buldoexcavator Terex, pret oferit 14.000 Euro
+TVA), situate in Rm Valcea, Str:
Genistilor, nr:10, judeţul Vâlcea.
Pasul de supraofertare este de 5000
lei. Data sedintei de negociere:
05.12.2016, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Rm Valcea, str
Stirbei Voda nr 76, Judetul Valcea.
Informatii suplimentare:
0722740176.
l Primăria comunei Victoria, județul
Iaşi, organizează în data de
22.12.2016, orele 10,00, la sediul din
satul Victoria, comuna Victoria,
județul Iaşi, Licitație publică deschisă
cu strigare, pentru vânzarea următoarelor terenuri situate în intravilanul satului Victoria şi intravilanul
satului Sculeni, comuna Victoria,
județul Iaşi, identificate în CF 63407
satul Victoria, în suprafata de 1000
mp -18,40 lei/mp; CF 63483 satul
Victoria, în suprafata de 217 mp
-23,10 lei/mp; CF 62816 satul
Sculeni, în suprafata de 863 mp
-18,40 lei/mp; CF 61199 satul
Sculeni, în suprafata de 1000 mp
-18,50 lei/mp; CF 62502 satul
Sculeni, în suprafata de 1813 mp
-18,20 lei/mp. Ofertele trebuie depuse
până cel târziu la 21.12.2016, orele
14:00 la sediul Primăriei comunei
Victoria – Compartimentul Juridic,
Contencios, Achiziții, iar data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
19.12.2016, orele 16:00. Informații
suplimentare se obțin de la secretarul
comunei la numărul de telefon
0232/295120.
l Comuna Victoria, județul Iaşi, cod
fiscal 4540305, valorifică urmatoarele

autovehicule sechestrate prin vânzare
directă:Nr.crt. / MARCA AUTO /
NR. INMATRICULARE / Valoarea
LEI. 1 / MOSKWICH 2140 /
FLAI013 / 510. 2 / MERCEDES
220E / GLAG835 / 2.910. 3 / AUDI
80 / UNAT253 / 470. 4 / LADA VAZ
21061 / UNAR992 / 550. 5 / LADA
VAZ 2107 / UNAV765 / 470. 6 / VW
JETTA / FLAJ801 / 550. 7 / FORD
ESCORT / CIJ611 / 1.180. 8 / FORD
ESCORT / 6B14134 / 790. 9 / VW
PASSAT / RSAJ744 / 2.010. 10 /
FORD ESCORT / FLAM446 / 1.180.
11 / VAZ 2108 / CHP361 / 470. 12 /
DACIA / IS06CEN / 1.210. 13 /
FORD SIERRA / UNAT294 / 650. 14
/ VW PASSAT / TRAH757 / 1.610.
15 / VW PASSAT / UNAW201 / 710.
16 / OPEL COMBO / BLC0431 /
2.020. 17 / OPEL ASCONA /
UNBA287 / 820. 18 / OPEL ASTRA
/ UNBC369 / 920. 19 / OPEL
KADET / HNAR249 / 600. 20 /
AUDI 100 / UNBC104 / 830. 21 /
AUDI 100 / UNAU638 / 700. 22 /
VW PASSAT / UNBC279 / 1.250. 23
/ AUDI 100 / UNAR856 / 830. 24 /
VW GOLF / CLAP156 / 2.040. Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei
Comunei Victoria, în data de 09.
XII.2016, ora 10:00. Persoanele interesate pot vizita autovehiculele aflate
în punctul vamal Sculeni, în toate
zilele lucrătoare între orele 8.0013.00, pe baza unei cereri scrise,
depusă cu cel putin o zi înainte de
vizitare la sediul Primăriei comunei
Victoria. Caietul de sarcini al autovehiculului poate fi vizualizat şi
descărcat de pe site-ul Comunei
Victoria, http://comunavictoria.ro/,
sau poate fi obţinut de la sediul
Primăriei Victoria în baza unei cereri
scrise, care se va elibera contra cost în
cuantum de 50 lei, pe baza de
chitantă. Înregistrarea participanţilor
la vanzare se face la sediul Primăriei
Comunei Victoria, în toate zilele
lucrătoare, cu cel puţin o zi înainte de
data vânzării. Dacă autovehiculele
nu se adjudecă în prima vanzare, se
va organiza o a doua, respectiv o a
treia vanzare, astfel dupa 14 zile 23.XII.2016 pt. a II-a vanzare,
respectiv 28 zile - 06.I.2017 pt. a III-a
vanzare), ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel/fax nr. 0232/
295120.
l SC Grup XL Company SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la vânzare,
a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: Activul nr.1: Hala de
depozitare si birouri administrativcompus din teren cu suprafata de
3.127 mp si constructii cu suprafata
utila de 2.454 mp. situat in Iasi,
Calea Chisinaului nr.35 .Pretul de

vanzare fiind in cuantum de
2.353.126,80 lei (respectiv 531.000
Eur) (60% din valoarea de evaluare),
(fara TVA). Activul nr.2: Proprietate
imobiliara - teren- situat in Zona
Antibiotice , jud.Iasi, cu front la
E583, avand suprafata de 8.558 mp..
Pretul de vanzare fiind in cuantum
de 682.619,40lei/ (respectiv
154.038EUR) (60% din valoarea de
evaluare), (fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de
08.12.2016 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, in data de 09.12.2016 orele
12.00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de
16.06.2015. Adjudecarea se va face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate
fi consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 08.12.2016
orele 12.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ;
0742/109890, Fax 0232/240890
l Organizatorul licitaţiei: Comuna
Aita Mare, cu sediul în Aita Mare,
nr.206, judeţul Covasna, tel./fax:
0267.355.582, e-mail: primariaaitamare@gmail.com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13 decembrie 2016,
ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei Aita
Mare, Aita Mare, nr.206, judeţul
Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică deschisă, cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin Hotărârea

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. 510059/2008. Nr.
510059/25.11.2016. Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 15.12.2016, 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 Oloianu Niculae, cu sediul în loc. Radu Negru, str. Vântului
nr. 6, com. Modelu, județul Călărași, în dosar de executare nr. C359/06.10.2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Teren intravilan - tarlaua 19/1, parcela 1 - sat Radu
Negru, com. Modelu, jud. Călărași - 1.565 mp - 18.836 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - nu este cazul.
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 jurudice 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
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea
207/2015, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de: 28.11.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.
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www.jurnalul.ro
Guvernului nr.617/2016. Data şi ora
organizării preselecţiei: 6 decembrie
2016, ora 13.00. Data şi ora limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscriere la licitaţie: 6 decembrie
2016, ora 11.00. Lista partizilor care
se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare
partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul: www.ocoalederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie:
139mc, din care pe natură de
produse: principale codru 139mc; şi
pe grupe de specii: -fag: 22mc; -stejar:
76mc; -carpen: 38mc; -diverse moi:
3mc. Masa lemnoasă pe picior nu
provine din fondul forestier proprietate publică certificat. Masa
lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se
poate adjudeca prin negociere, în
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de
regulament. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 22
noiembrie 2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: nu este cazul. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare a
masei lemnoase adjudecate, în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare
după încheierea licitaţiei, stabilit prin
caietul de sarcini, din culpa exclusivă
a operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare
aferente. Garanţia de contractare nu
se restituie operatorului economic în
următoarele situaţii: a)nu a fost
încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile
legii, din culpa operatorului
economic; b)nu a constituit garanţia
de bună execuţie, după data încheierii contractului; c)îşi retrage oferta
în perioada de valabilitate a acesteia;
d)a fost încheiat în termen contractul
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu
acordul părţilor, se foloseşte pentru
constituirea cauţiunii prevăzute de
art.66, alin.(1) din Legea nr.46/2008
-Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea
garanţiei de bună execuţie şi/sau
pentru plata contravalorii masei
lemnoase contractate. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi
adresa organizatorului licitaţiei:
Comuna Aita Mare, sediul: Aita
Mare, nr.206, judeţul Covasna, tel./
fax: 0267.355.582, persoană de
contact: Barta Istvan-Zsolt,
tel.0746.196.269.

l Anunt privind vanzare bunuri
imobile. Data 28 noiembrie 2016. In
temeiul art. 250, alin.(1) din Legea
207/ 2015 privind Codul de procedura fiscala, Municipiul Slobozia
organizeaza licitatie publica cu strigare in data de 21.12.2016 ora 10.00,
la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a
urmatorului bun sechestrat, proprietate a debitorului S.C. Pav Cris
Impex SRL, cu sediul in Slobozia,
Str. Matei Basarab, Bl. 29, Sc. C, ap.
4, dosar executare nr.22870/
22.06.2010: -hala prestari servicii -cu
regim de inaltime parter, cu suprafata construita de 200 m² si suprafata utila de 180 m², cu structura
metalica, inchideri perimetrale si
invelitoare din panouri izopan de 10
cm grosime, tamplarie metalica cu
geam thermopan, este amplasata in
incinta S.C. PAV CRIS IMPEX
S.R.L pe sos. Nordului, lot. 4, municipiul Slobozia; -Terenul aferent
constructiei in suprafata de 1232 m²
este concesionat, apartine UAT
Slobozia si nu face obiectul licitatiei;
Licitatia se afla la al II-lea termen,
pretul de pornire al licitatiei este de
91.206 lei (exclusiv TVA*), pret
diminuat cu 25% fata de pretul de
evaluare 121.608 lei. *) cota de taxa
pe valoarea adăugata aplicabilă
pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal, este de 20%/ scutit de TVA
conform art.292 alin.(2) lit. f) sau lit.
g) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra acestui
bun sa instiinteze despre aceasta
organul de executare, inainte de
data stabilita pentru vanzare ;
Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun in plic inchis, pina in
ziua precedenta termenului de
vanzare, ora 12.00, urmatoarele
documente: -oferta de cumparare;
-dovada platii taxei de participare,
reprezentand 10% din pretul de
pornire a licitatiei (care se va vira in
contul
RO56TREZ3915006XXX000125,
deschis la Trezoreria Municipiului
Slobozia , sau la casieria unitatii
noastre); -imputernicirea persoanei
care il reprezinta pe ofertant;
-pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie a certificatului unic de inregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comertului;
-pentru persoanele juridice straine,
actul de inmatriculare tradus in
limba romana; -pentru persoanele
fizice romane, copie a actului de
identitate; -pentru persoanele fizice
straine, copie a pasaportului; -

dovada emisa de catre organele
fiscale (bugetul de stat si bugetul
local), ca nu are obligatii fiscale
restante fata de acestea, urmand sa
se prezinte la data stabilita pentru
vanzare si la locul fixat in acest scop.
La licitatie nu poate participa debitorul in nume propriu sau prin
persoane interpuse (Declaratie pe
propria raspundere conform prevederilor art.326 din Noul Cod Penal).
Impotriva prezentului inscris, cel
interesat poate introduce contestatie
la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunostinta,
in conformitate cu prevederile art.
260-261 din Legea 207/ 2015 privind
Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2)
lit.d) din Legea 207/ 2015 privind
Codul de procedura fiscala, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru relatii
suplimentare va puteti adresa la
sediul Municipiului Slobozia, sau la
telefon 0243/231401 int. 164.
l Debitorul SC Recisev Plast SRL
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Pade s , nr. 6, jud. Me he dinţi,
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflată
în procedură de faliment în
bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL,
scoate la vânzare:- Proprietate
imobiliară apartament cu 3 camere,
etaj 2, ap. 3 cu suprafaţa de 60,47
mp, suprafaţa balcon de 5,06 mp,
cote părţi comune de 7,54 mp şi cote
de Teren de 13,11 mp, situat în
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr.
190, judeţul Constanta, având
număr cadastral 200125-C1-U6 la
preţul de 285.500,00 lei; - Proprietate imobiliară apartament cu 3
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafaţa de
68,41 mp, suprafaţa balcon de 5,67
mp, cote părţi comune de 8,54 mp şi
cote de Teren de 14,83 mp, situat în
localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta,
având număr cadastral 200125C1-U7 la preţul de 322.400,00 lei. Proprietate imobiliară SPAŢIU
COMERCIAL DEMISOL, cu
suprafaţa de 130,52 mp, situat în
localitatea Constanta, str. B –dul
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta,
având număr cadastral 200125C1-U1 la preţul de 484.100,00 lei.
Preţurile nu includ TVA. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile * proprietăţi imobiliare * descris anterior, o

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 125/Titu. Nr. 35593
din 22.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul
2016, Luna Decembrie, Ziua 14. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală se face cunoscut că în ziua de 14, luna Decembrie, orele 10.00, anul 2016, în
localitatea Titu, Strada Gării nr. 79, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile,
proprietate a debitorului Decu Neculaie, cu sediul ﬁscal în sat Sălcuța nr. 125, oraș Titu, județ
Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală: 1630211154201. Teren arabil extravilan în suprafață de 3.350
mp, situat în oraș Titu, sat Sălcuța, județ Dâmbovița, tarlaua 62, parcela 368/60/1, preț de pornire a
licitației 11.083 lei, cu vecinii: N - moșt. Barbu C. Ion; S - moșt. Pana Barbu; V - DCL 379; E - DE 440/1.
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 20% neimpozabil în
conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Dâmbovița S.F.O. Titu. Sarcini: P.V. de Sechestru pentru bunuri imobile nr. 27544/18.06.2013. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de
identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr.
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 0245.651112. Data aﬁșării: 29.11.2016.

reprezintă sentinţa din data de
16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul
de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat
pe rolul Tribunalului Mehedinţi.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 12.12.2016 orele
12:00. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depună o
garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei şi să
achiziționeze caietul de sarcină în
suma de 1000,00 lei. Contul unic de
insolvență al debitoarei SC Recisev
P l a s t
S R L
e s t e :
RO26CARP026001034072RO01
deschis la Banca Carpatică Sucursala Dr.Tr. Severin. Somam pe toţi
cei care pretind vreun drept asupra
imobilului să anunţe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilită
pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută de lege. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.
7A, judeţul Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro.
l Primăria comunei Victoria,
județul Iaşi, organizează în data de
21.12.2016, orele 10,00, la sediul din
satul Victoria, comuna Victoria,
județul Iaşi, licitație publică deschisă
cu strigare, pentru concesionarea pe
o perioadă de 25 ani, a unor terenuri
situate în intravilanul satului
Victoria, intravilanul satului Sculeni
şi intravilanul satului Frăsuleni,
aparținând domeniului privat al
Comunei Victoria, indentificate în a)
Satul Victoria. Nr. crt. / Denumire lot
/ Identificare cadastrală / Număr
cadastral atribuit / Suprafaţa lot - mp
-1 / Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/4 / 60828 / 1.075,0; 2 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/7 /
60830 / 923,0; 3 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/10 / 60833 /
790,0; 4 / Teren intravilan Victoria / T
66, P 749/16 / 60839 / 1.008,0; 5 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/18 / 60841 / 782,0; 6 / Teren intravilan Victoria / T 66, P 749/44 / 60867
/ 1.170,0; 7 / Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/48 / 60871 / 1.293,0; 8 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/54 / 60877 / 1.641,0; 9 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/74 /
60897 / 816,0; 10 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/75 / 60898 /
933,0; 11 / Teren intravilan Victoria /
T 66, P 749/76 / 60899 / 1.396,0; 12 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P

749/80 / 60903 / 1.373,0; 13 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/96 /
60919 / 880,0; 14 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/97 / 60920 /
887,0; 15 / Teren intravilan Victoria /
T 66, P 749/98 / 60921 / 1.090,0; 16 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/100 / 60923 / 1.140,0; 17 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/113 /
60936 / 1.000,0; 18 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/114 / 60937 /
1.000,0; 19 / Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/116 / 60939 / 1.000,0; 20
/ Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/117 / 60940 / 1.000,0; 21 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/118 /
60941 / 1.000,0; 22 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/129 / 60952 /
764,0; 23 / Teren intravilan Victoria /
T 66, P 749/131 / 60954 / 775,0; 24 /
Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/133 / 60956 / 1.089,0; 25 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/145 /
60968 / 1.100,0; 26 / Teren intravilan
Victoria / T 66, P 749/147 / 60970 /
1.100,0; 27 / Teren intravilan Victoria
/ T 66, P 749/149 / 60972 / 1.049,0; 28
/ Teren intravilan Victoria / T 66, P
749/151 / 60974 / 1.050,0; 29 / Teren
intravilan Victoria / T 66, P 749/153 /
60976 / 1.050,0; 30 / Teren intravilan
Victoria / T66, P 749/155 / 60978 /
1.050,0; 31 / Teren intravilan Victoria
/ T66, P 749/157 / 60980 / 1.050,0; 32
/ Teren intravilan Victoria / T66, P
749/161 / 60984 / 1.050,0; 33 / Teren
intravilan Victoria / T66, P 749/171 /
60994 / 821,0. b) Satul Sculeni. Nr.
crt. / Denumire lot / Identificare
cadastrală / Număr cadastral /
Suprafaţa lot - mp - 1 / Teren păşune
Sculeni / T 62, P 337/10 / 62669 /
1.000,0; 2 / Teren păşune Sculeni / T
62, P 337/11 / 62681 / 1.000,0; 3 /
Teren păşune Sculeni / T 62, P 337/19
/ 62687 / 1.000,0; 4 / Teren păşune
Sculeni / T 62, P 337/21 / 62686 /
1.000,0; 5 / Teren păşune Sculeni / T
62, P 337/25 / 62688 / 1.000,0; 6 /
Teren păşune Sculeni / T 62, P 337/26
/ 62693 / 1.000,0; 7 / Teren păşune
Sculeni / T 62, P 337/29 / 62691 /
1.000,0; 8 / Teren păşune Sculeni / T
62, P 337/30 / 62695 / 1.000,0; 9 /
Teren păşune Sculeni / T 62, P 337/31
/ 62696 / 733,0; 10 / Teren păşune
Sculeni / T 62, P 337/33 / 62698 /
598,0; 11 / Teren păşune Sculeni / T
62, P 337/35 / 62699 / 944,0; 12 /
Teren păşune Sculeni / T 62, P
337/36 / 62704 / 953,0; 13 / Teren
păşune Sculeni / T 62, P 337/40 /
62702 / 857,0; 14 / Teren păşune
Sculeni / T 62, P 337/41 / 62703 /
879,0. C. Satul Frăsuleni. Nr. crt. /
Denumire lot / Identificare cadastrală / Număr cadastral / Suprafaţa
lot - mp - 1 / Teren păşune Frăsuleni
/ T 8, P 80/1 / 61337 / 1.000,0; 2 /
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Teren păşune Frăsuleni / T 8, P 80/2
/ 61338 / 1.000,0; 3 / Teren păşune
Frăsuleni / T 8, P 80/3 / 61339 /
1.000,0; 4 / Teren păşune Frăsuleni /
T 8, P 80/4 / 61340 / 1.000,0; 5 /
Teren păşune Frăsuleni / T 8, P 80/8
/ 61344 / 1.000,0; 6 / Teren păşune
Frăsuleni / T 8, P 80/9 / 61345 /
1.000,0; 7 / Teren păşune Frăsuleni /
T 8, P 80/10 / 61346 / 1.000,0; 8 /
Teren păşune Frăsuleni / T 8, P
80/11 / 61347 / 1.000,0; 9 / Teren
păşune Frăsuleni / T 8, P 80/17 /
61353 / 729,0; 10 / Teren păşune
Frăsuleni / T 8, P 80/19 / 61355 /
729,0; 11 / Teren păşune Frăsuleni /
T 8, P 80/20 / 61356 / 808,0; 12 /
Teren păşune Frăsuleni / T 8, P
80/23 / 61359 / 804,0. Preţul de
pornire a licitaţiei va fi de 0,447 lei/
mp/an pentru terenurile situate în
intravilanul satului Victoria, de
0,500 lei/mp/an pentru terenul situat
în intravilanul satului Sculeni şi de
0,518 lei/mp/an pentru terenurile
situate intravilanul satului Frăsuleni. Prin excepţie, terenurile destinate construirii, se vor concesiona
fără licitaţie publică, cu plata taxei
de redevenţă, în următoarea situaţie:
pentru realizarea de locuinţe pentru
tineri până la împlinirea vârstei de
35 de ani. Redevenţa stabilită,pentru
realizarea de locuinţe pentru tineri
până la împlinirea vârstei de 35 de
ani, va fi de 0,457 lei/mp/an pentru
terenurile situate în intravilanul
satului Victoria, de 0,510 lei/mp/an
pentru terenul situat în intravilanul
satului Sculeni şi de 0,528 lei/mp/an
pentru terenurile situate în intravilanul satului Frăsuleni. Ofertele
trebuie depuse până cel târziu
20.12.2016, orele 14:00 la sediul
Primăriei comunei Victoria –
Compartimentul Juridic, Contencios, Achiziții, iar data limită pentru
solicitarea clarificărilor este
16.12.2016, orele 16:00. Relatii
privind licitația, amplasamentul,
caietul de sarcini şi certificatul de
urbanism se poate obține de la sediul
Primăriei Victoria, satul Victoria,
comuna Victoria, cod 707580,
telefon/fax 0232/295120, e-mail:
primariavictoria@yahoo.com, începand cu data 29.11.2016.
l Debitorul SC C&C MH Confort
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
I.C. Brătianu, nr. 11A, jud .Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001,
af lată în procedura de faliment
dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul
Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar Yna Consulting SPRL
şi Consultant Insolvență SPRL,
scoate la vânzare bunuri mobile –
autorurisme- diminutate cu 40% față

Data: 29.11.2016

Procese și sisteme operaţionale pentru tratarea și valoriﬁcarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în calitate de Beneﬁciar, anunţă începerea din data de 08.09.2016 a proiectului „Procese
și sisteme operaţionale pentru tratarea și valoriﬁcarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED” ID P_40_301, Cod SMIS 105707,
în baza contractului de ﬁnanţare nr. 78/08.09.2016, proiect selectat în cadrul Acţiunii 1.2.3. „Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe”
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axă prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”.
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 10.666.000,00 lei, din care asistenţa ﬁnanciară nerambursabilă 8.586.000,00 lei.
Durata proiectului este de 60 luni şi va ﬁ implementat în localitatea București.
Obiectivul general al proiectului „Procese și sisteme operaţionale pentru tratarea și valoriﬁcarea materială și energetică a deșeurilor
– PROVED” constă în creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între Universitatea POLITEHNICA din
Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valoriﬁcare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii
inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem
avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul, puteţi contacta echipa proiectului la adresa de mai jos:
Proiect coﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Date de contact:
Director de proiect: Prof.dr.ing. Tiberiu APOSTOL
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Energetică, Departamentul de Producere și Utilizare a Energiei
Splaiul Independenţei, nr. 313, București, Sector 6, cod poștal 060042
e-mail: tiberiuapostol80@gmail.com, Telefon: + 40214029465, +40744306966
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de preturile stabilite prin raportul de
evaluare: 1. Peugeot Partner
B66CYZ, an fabricatie 2007 7140,00 lei; 2. Dacia Logan
MH19CNF, an fabricatie 2006
–2640,00 lei; 3. Dacia Drop Side
MH14CNF, an fabricatie 2003 2880,00 lei; 4. Bunurile mobile
mijloace fixe conform listelor ce se
pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti,
sau la biroul din Dr. Tr. Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehedinţi.
(Pretul este diminuat cu 50% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare). 5. Bunurile mobile obiecte
de inventar conform listelor ce se pot
studia la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,

sau la biroul din Dr.Tr.Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehedinţi
(Pretul este diminuat cu 50% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare). 6. Bunurile mobile obiecte
de inventar conform listelor ce se pot
studia la biroul lichidatorului judiciar
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
sau la biroul din Dr.Tr.Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehedinţi
(Pretul este diminuat cu 50% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare EXA/4/11.01.2014). 7.
Bunurile mobile obiecte de inventar
si mijloace fixe conform listelor ce se
pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
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str .Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la biroul din Dr. Tr. Severin,
str. B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc. 1, ap.2, jud.Mehedinti sau la
sediul debitoarei din Dr.Tr. Severin
str. I.C. Brătianu, nr.11A, judeţul
Mehedinţi. (Pretul este diminuat cu
100% fata de pretul stabilit prin
r a p o r t u l d e e v a l u a r e n r.
218/24.08.2016). 8. Bunurile mobile
obiecte de inventar si mijloace fixe
conform listelor ce se pot studia la
biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, sau la
biroul din Dr.Tr.Severin, str. B-dul
Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4, sc.1,
ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehedinţi.
(Pretul este diminuat cu 100% fata
de pretul stabilit prin raportul de
evaluare nr. 219/29.08.2016). 9.
Bunurile mobile obiecte de inventar

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.
1771106472016. Nr. 41769 din 25.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 25. În temeiul art. 250, alin. (1) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 16, luna decembrie, orele10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II a) următoarele bunuri imobile, proprietate
a debitorului Preda Ion Daniel, cu sediul ﬁscal în localitatea Pantelimon, str. Toporași nr. 26, cod de
identiﬁcare ﬁscală 1771106472016: 1) Teren extravilan, în suprafață de 2757 mp, situat în orașul
Fundulea, nr. cadastral 1292, Carte funciară nr. 24428 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții
funciare nr. 1724). Preț de evaluare/ de pornire a licitației: 3.323 lei (exclusiv TVA); 2) Teren
extravilan, în suprafață de 7000 mp, situat în orașul Fundulea, nr. cadastral 1297, Carte funciară nr.
24429 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1734). Preț de evaluare/ de pornire a
licitației: 8.432 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicapile pentru
vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 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. 260-261 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: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 25.11.2016.

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.
20493221. Nr. 41829 din 28.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de
bunuri imobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 20, luna decembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str.
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Destin Construct SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea București Bld. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et. 8, ap.
89, sector 3, cod de identiﬁcare ﬁscală 20493221: - Teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat
în loc. Fundulea, jud. Călărași, nr. cadastral 1668, Carte funciară nr. 2242, tarlaua 10, parcela 60.
Dobândit în baza act notarial nr. 2611 din data de 12.08.2008, emis de BNP Ivan Gabriela. Valoare
evaluare/ vânzare: 30.113 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicapile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 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. 260-261 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: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării: 28.11.2016.

si mijloace fixe conform listelor ce se
pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
sau la biroul din Dr.Tr.Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi.
(Pretul este diminuat cu 100% fata
de pretul stabilit prin raportul de
evaluare nr. 220/29.08.2016). 10.
Bunurile mobile obiecte de inventar
si mijloace fixe conform listelor ce se
pot studia la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
sau la biroul din Dr.Tr.Severin, str.
B-dul Iuliu Maniu nr. 20 bl. KM4,
sc.1, ap.2, jud.Mehedinti sau la sediul
debitoarei din Dr.Tr.Severin str. I.C.
Brătianu, nr.11A, judeţul Mehedinţi.
(Pretul este diminuat cu 100% fata
de pretul stabilit prin raportul de
evaluare nr. 222/29.08.2016). Preturile nu includ TVA. Licitaţia va avea
loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehe-

dinţi la data de 08.12.2016 orele
14:oo. Licitatia se va relua săptămânal în fiecare zi de joi în aceeiași
locație și aceiași oră. 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 BRD SA Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54
BRDE 260S V428 9386 2600.
Invităm pe toti cei care vor sa se
prezinte la ședinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop și pâna la acel termen să
depună oferte de cumpărare. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau
0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.
com, site: www.consultant-insolventa.
ro

PIERDERI
l Pierdut Permis port arma neletala
seria CN005496, eliberat de IPJ
Aradpe numele Lucuta Calin.Il
declar nul.
l Pierdut Legitimatie U.C.M.R.,pe
numele Marta Teodora. O declar
nula.
l Pierdut atestat agabaritic pe
numele Trandafir Valerică. Il declar
nule.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire receptie anexa Contract
constructie nr.1265/9/1977, pe numele
Dragan Ruxandra Maria si Dragan
Mihai Teodor. Declar nul.
l Pierdut Adeverinta achitare integrala apartament, pe numele Neagu
Ileana si Neagu Eugen Dan. Declar
nula.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare nr.1596/24.10.1991, pe numele

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Orș. Titu, Str. Gării nr. 79. Dosar de executare nr. ... Nr. 35621 din
22.11.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. În temeiul
art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în
ziua de 16, luna decembrie orele 10.00, anul 2016, în localitatea Titu, str. Gării, nr. 79, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Road Runner Curier SRL,
cu domiciliul ﬁscal în București, str. George Mihail Zamﬁrescu nr. 46, bloc 22A, scara 1, etaj 4, sector 6,
cod de identiﬁcare ﬁscală: 18404044. a) teren arabil extravilan în suprafață de 15705 mp, situat în
localitatea Corbii Mari, sat Grozăvești, judet Dâmbovița: 10000 mp, situat în tarlaua 139, parcela
1357/2, cu vecinii N - DE1360; E - moștenitori Papion Dumitru; S - IAS Titu; V - Raceanu Paraschiv; 5705 mp situat în tarlaua 83, parcela 1148/79, cu vecinii N - DE1087; E - moștenitori Iordache D.
Gheorghe; S - DE 1108; V - moștenitori Balescu Tita, preț de pornire al licitației 37451 lei. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 20%. Bunurile imobile mai
sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: AFP S6 - București. Sarcini: PV Sechestru
2479461/22.11.2010. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.
(2), lit. d) din Legea nr. 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 0245.651112. Data aﬁșării: 29.11.2016.

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. Dosar de executare nr. 16324739/2016. Nr. 41757 din 25.11.2016. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ Ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, Luna Noiembrie, Ziua
25. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 14, luna decembrie, orele 10.00,
anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II
a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Lavi Med SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea
București, str. Sg. Maj. Ion Nedeleanu, nr. 14, bl. V23, sc. 1, etaj 4, ap. 15, cod de identiﬁcare ﬁscală
16324739: - Teren extravilan, în suprafață de 25.800 mp, UAT Lehliu Gară (nr. cad. 23331). Valoare
evaluare/ vânzare: 77.680 lei (exclusiv TVA). - Bazin piscicol, în suprafață de 66.433 mp, UAT Lehliu
Gară (nr. cad. 1152). Valoare evaluare/ vânzare: 155.571 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă
pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
227/2015 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 RO27TREZ2015067XXX00
5109, 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. 260261 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: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data aﬁșării:
25.11.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Mihul Alexandru Leonida Mihai.
Declar nul.

Registrului Comerţului Bucureşti.
Se declară nul.

l S.C. Alevia Developement S.R.L.
din Bucureşti, str. Washington 16A,
sector 1, C.U.I. 14735010,
J40/5590/05.07.2002, anunţă pierderea certificatului de înregistrare
seria B nr. 2454533 eliberat la data
de 21.07.2011 de Oficiul Naţional al

l Declar pierdut permisul R.A.T.B.
eliberat pe numele Grasu Marinela.
l Declar pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 3315451 S.C.
Alina- Denisa Trans S.R.L. cu
sediul în comuna Crevedia Mare,

strada Principală 146, camera 1,
jud. Giurgiu, C.U.I. 36418790,
J52/474/2016, din data de
12.08.2016. Se declară nul.
l Declar pierdută legitimaţie
serviciu emisă de Poliţia Locală a
Municipiului Bucureşti pe numele
Plopeanu Mircea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția generală executări
silite cazuri speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul executări silite cazuri speciale
regional Ploiești. Dosar de executare nr. 822854. Nr. A_EPL 1930 din 22.11.2016. Anunţ privind
vânzarea bunurilor imobile. Anul 2016, luna noiembrie, ziua 22. În temeiul prevederilor art. 250 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, vă
facem cunoscut că în ziua de 15, luna decembrie, ora 12, anul 2016, în localitatea Ploieşti, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde la licitaţie, următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Vlad Costel, cu domiciliul ﬁscal în loc. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 157, jud Călăraşi, licitaţia
a II -a: a) clădire în suprafaţă de 236 mp, compusă din casă de locuit şi anexe parter, şi construită din
chirpici sau înlocuitori cu învelitoare din carton şi tablă, şi teren aferent în suprafaţă de 381 mp, situate
în localitatea Modelul, str. Dudului, nr. 85, preţ de pornire al licitaţiei 46.421 lei (exclusiv TVA*)),
grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori: Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală; Sarcini: Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr.
33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurator, notat în Registrul Digital de Transcripţiuni şi
Inscripţiuni Imobiliare al BCPI Călăraşi conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate
cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare,
operaţiunea este neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în
acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie
ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: oferta de
cumpărare pentru ﬁecare bun imobil în parte; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii
garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul
RO50TREZ521500530X014952, beneﬁciar D.G.R.F.P. Ploiești, cod ﬁscal 2844936, deschis la
Trezoreria Ploiești; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de
identitate/ paşaport; dovada emisă de organele ﬁscale că nu au obligaţii ﬁscale restante; declaraţia pe
proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: - imobilul nu are deschisă carte funciară,
sarcinile (sechestre asigurătorii) sunt notate în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni
Imobiliare al BCPI Călăraşi conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. Împotriva prezentului înscris,
cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile
de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu
modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru
din localitatea Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, sau la numărul de telefon
0244.407710/int 650.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția generală executări
silite cazuri speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul executări silite cazuri speciale
regional Ploiești. Dosar de executare nr. 822854/2012. Nr. A_EPL 1932 din 22.11.2016. Anunţ privind
vânzarea bunurilor imobile, Anul 2016, luna noiembrie, ziua 22. În temeiul prevederilor art. 250 din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, vă
facem cunoscut că în ziua de 15, luna decembrie, ora 14, anul 2016, în localitatea Ploieşti, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde la licitaţie, următorul bun imobil, proprietate a
debitorului Vlad Costel, cu domiciliul ﬁscal în loc. Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 157, jud. Călăraşi, licitaţia
a II -a: a) clădire în suprafaţă de 150 mp, compusă din casă de locuit şi anexe parter, şi construită
majoritatea din zidărie cu învelitoare din tablă, şi teren aferent în suprafaţă de 6.000 mp, constituit din
6 loturi alăturate de câte 1000 mp, situate în localitatea Modelul, sat. Radu Negru, str. Corcoduşului,
nr. 2 - 8, preţ de pornire al licitaţiei 145.364 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale
şi privilegii, după caz: Creditori: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Sarcini: Ordonanța
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului
asigurator, notat în Registrul Digital de Transcripţiuni şi Inscripţiuni Imobiliare al BCPI Călăraşi
conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.
227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se
prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de
cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,
următoarele documente: oferta de cumpărare pentru ﬁecare bun imobil în parte; dovada plăţii taxei de
participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei în contul RO50TREZ521500530X014952, beneﬁciar D.G.R.F.P. Ploiești, cod ﬁscal
2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului
comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe
actul de identitate/ paşaport; dovada emisă de organele ﬁscale că nu au obligaţii ﬁscale restante;
declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă faptul că nu este persoană interpusă
cu debitorul. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: - imobilul nu are deschisă carte
funciară, sarcinile (sechestre asigurătorii) sunt notate în Registrul Digital de Transcripţiuni şi
Inscripţiuni Imobiliare al BCPI Călăraşi conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu
este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul
nostru din localitatea Ploieşti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, sau la numărul de
telefon 0244.407710/int 650.
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