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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cameristă.
0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează ospătar.
0722.268.866.
SC Atlas Apliance Solutions SRL (punct de lucru
Oradea) recrutează: • Fierari-Betonişti - 4 persoane; •
Dulgheri - 4 persoane; • Zidari-Tencuitori - 3
persoane. Vă rugăm să transmiteţi cv-ul, cu menţiunea postului dorit, la fax 0348-430.391.
SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în producţia
animală. Dorim seriozitate, responsabilitate, fără
antecedente penale. 0735.179.940.
Liceul Tehnologic Comuna Starchiojd, cu sediul în
Localitatea Starchiojd, Județul Prahova, organizează
în data de 28 iulie 2015, ora 09.00, concurs pentru
ocuparea unui post vacant de fochist. Dosarele de
înscriere se vor depune la secretariatul unității până
la data de 20 iulie 2015.
Inspectoratul General pentru Imigrări organizează
Examen/ Concurs Pentru încadrarea prin recrutare
din sursă externă, a două posturi de personal contractual vacante din cadrul Centrului pentru Cazarea
Străinilor Luaţi în Custodie Publică Otopeni, de
îngrijitor, -în data de 27.07.2015 (proba practică), ora
10.00 –la sediul Centrului pentru Cazarea Străinilor
luaţi în Custodie Publică Otopeni din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, şos. BucureştiPloieşti nr. 257; -în data de 28.07.2015(interviu), ora
10.00- la sediul Inspectoratului General pentru
Imigrări din Bucureşti, str. Lt. Col. Marinescu
Constantin, nr. 15 A, Sector 5. Nivelul studiilor: -Să
fie absolvent de studii generale, cu certificat de capacitate/ absolvire a învăţământului de 8 ani; -pentru
ocuparea posturilor nu este necesară vechime în
specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere la
examen/ concurs se vor depune la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din municipiul Bucureşti, str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15 A,
Sector 5, Serviciul Resurse Umane şi Asistenţă
Psihologică, până la data de 17.07.2015, în zilele
lucrătoare, intervalul orar 08.00– 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.410.75.13, interior 19032- Serviciul Resurse Umane şi Asistenţă
Psihologică, în zilele lucrătoare între orele 8.00-16.00,
persoană de contact inspector principal de poliţie
Florin Gîrcoveanu.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului București organizează concurs pentru
ocuparea a 2 posturi temporar vacante de execuție.
Concursul se va desfășura în perioada 27.07.201528.07.2015, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului București- Bd.
Expoziției, nr.1A, Sector 1, București, corp C3, etaj 1,
sala de consiliu, ora 9.00. Data limită de depunere a
dosarelor este 13 iulie 2015, inclusiv, orele 16.00, la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
al Municipiului București. Pentru relații suplimentare
consultați site-ul www.ocpib.ro.
Primăria oraşului Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan
Cuza, nr. 53, judeţul Vâlcea organizează concurs

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bușteni. Anunț licitație.
S.F.O. Bușteni anunță organizarea
licitației privind vânzarea unui utilaj încărcător frontal NP 9.56, fabricație
China după model Caterpillar, an 2004,
stare bună de funcționare, aspect
exterior bine întreținut, aparținând SC
Alessia - Lor Serv SRL Bușteni, la sediul
din oraș Bușteni, str. Nestor Ureche nr.
3, în data de 15.07.2015, ora 13.00.
Prețul de pornire al licitației (a II-a)
este de 61.620 lei, exclusiv TVA. Bunul
respectiv nu este grevat de sarcini.
Anunțul nr. 25293/02.07.2015 poate ﬁ
consultat la sediul organului ﬁscal, la
primărie și pe site-ul ANAF (licitații).
Pentru date suplimentare privind
condiții de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.320155,
persoană de contact Aldea Cristin.
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pentru ocuparea funcţiei publice vacante ,,Consilier”,
clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul
,,Asistenţă socială”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Ocnele Mari, judeţul
Vâlcea , la sediul instituției. - Proba scrisă la
03.08.2015, ora 12.00. - Interviul la 10.08.2015, ora
12.00. Condiţii de desfăşurare a concursului sunt cele
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată. Condiții
specifice: - studii universitare de licență absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniile: - asistenţă socială sau - sociologie; vechime: 1 an în specialitatea studiilor; - operare pe
calculator: nivel mediu. - dosarele se depun - în 20 de
zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Informaţii la telefon
0250772043 sau la sediul Primăriei Oraşului Ocnele
Mari – persoana de contact Jdreală Virgiliu-Marian.
Subscrisa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Olt, prin reprezentant legal
Bolborea Veronel-director executiv, cu sediul în
Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, CIF
4286410, contul nr. RO95TREZ506502201X009372,
deschis la Trezoreria municipiului Slatina, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant de şofer I, pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor Olt, din
mun. Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 171-173, jud.
Olt, în data de 27 iulie 2015 ora 10,00 proba scrisă şi
31 iulie 2015 ora 10,00 interviul. Dosarele de înscriere
la concurs se depun până la data de 17.07.2015, la
sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor Olt. Condiţii de participare la
concurs: - studii liceale absolvite cu diplomă sau
echivalentă; - posesor permis auto de conducere categoria B; - minim 6 ani vechime în muncă; Persoană de
contact din cadrul instituţiei este domnul Băloi
Alexandru, telefon: 0372/753837. Director Executiv
dr. Bolborea Veronel.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul
Direcței generale de tehnologia informaţiei, situat în
str. col.Poenaru Bordea nr.3-5, Sector 4, Bucureşti, în
data de 27 iulie 2015 ora 10,00 (proba scrisă) concurs
pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie
contractuale de expert IA (1 post) şi referent IA (1
post) la Direcţia generală de tehnologia informaţiei.
Condiţiile de participare la concurs: 1. expert IA –
Biroul aplicaţii registru contribuabili - Serviciul aplicaţii administrare fiscală - persoane fizice si juridice
- Direcţia dezvoltare sisteme informatice. - studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniile: matematică,
informatică, cibernetică, automatică, calculatoare şi
tehnologia informaţiei, inginerie electrică şi calculatoare, inginerie electronică şi telecomunicaţii; vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor. 2.
referent IA – Compartimentul gestiune echipamente
şi asistenţă tehnică - Serviciul implementarea tehnologiilor de prelucrare şi administrare a informaţiilor
- Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi
statistică vamală. - studii superioare de scurtă durată
absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul
tehnic. - vechime minimă de 6 ani și 8 luni în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în perioada 03 iulie – 16 iulie 2015 la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la
sediul instituţiei şi pe site-ul www.anaf.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 021.319.97.59 /
int.2047.
Anunţ. Regia Naţională a Pădurilor -Romsilva, cu
sediul în Strada Petricani, nr.9A, sector 2, Bucureşti
cod poştal 023841, telefon: 0040/213171005; fax:
0040/213168428, e-mail: office@rnp.rosilva.ro pagina
web: www.rosilva.ro, organizează în data de
17.07.2015, ora-10.00, la sediul său, concurs pentru
ocuparea unor posturi în aparatul central al Regiei
Naţionale a Pădurilor -Romsilva, după cum urmează:-economist la Biroul accesare fonduri externe şi
relaţii internaţionale, -referent -biolog ecolog la
Serviciul arii protejate. În situaţia înscrierii unui
singur candidat, pentru fiecare post, concursul
anunţat, modalitatea de verificare a cunoştinţelor şi
aptitudinilor profesionale, va fi examenul. Vor putea
participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc
următoarele condiţii: -pentru postul de economist
absolvent al studiilor superioare de specialitate, cu
diploma de licenţă, cunoscător de limba engleză
avansat şi a unei alte limbi de circulatie internaţională, -pentru postul de referent (biolog, ecolog)
absolvent al studiilor superioare de specialitate, cu
diploma de licenţă, cunoscător de limba engleză,
-vechime minimă în specialitate 5 ani, -pentru ambele
posturi candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe adegvate
pentru operare programe calculator. Concursul se va
desfăşura potrivit prevederilor Anexei nr.10 la
Contractul Colectiv de Muncă al regiei, în vigoare şi

va consta în probă scrisă şi interviu. Fiecărui candidat
care promovează examenul i se va stabili, la încadrare, o perioadă de probă, conform prevederilor
legale. Înscrierile se pot face la secretariatul Regiei
Naţionale a Pădurilor-Romsilva, până la data de
16.07.2015, ora-14.00, depunând următoarele documente:-cerere de înscriere, -curriculum vitae, -copie a
diplomei de licenţă legalizată, -adeverinţă privind
vechimea în muncă, -adeverinţă privind vechimea în
specialitate, -adeverinţă de sănătate pentru încadrare
în muncă, eliberată de medicul de familie, -copie a
actului de identitate, -certificat de cazier judiciar,
-recomandare de la ultimul loc de muncă din care să
rezulte profilul profesional şi moral al candidatului.
Tematica şi bibliografia pentru concurs şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul
Organizare, Resurse Umane, Cercetare Ştiinţifică,
Relaţii cu Publicul şi cu Mass Media, din cadrul
aparatului central al Regiei Naţionale a Pădurilor
-Romsilva.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011,
modificată și completată prin H.G nr. 1027/2014,
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță
scoaterea la concurs în data de 28 iulie 2015, ora 10.00
proba scrisă, iar în data de 31 iulie 2015 ora 10.00
interviul, a unui post contractual vacant de șofer I la
Compartimentul Protocol- Serviciul IT, Patrimoniu şi
Administrativ- Direcția Investiţii, Achiziții, Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Buget Finanțe și
Fonduri Europene. Denumirea postului: șofer I -post
contractual pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; -să deţină permis de
conducere pentru autovehicule din categoria B; -să
aibă o experiență de minimum 3 ani ca şofer. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: 28 iulie 2015, ora
10.00 la sediul M.A.D.R. Proba scrisă: data de 28 iulie
2015, ora 10.00, la sediul M.A.D.R. Proba de interviu:
data de 31 iulie 2015, ora14.00, la sediul M.A.D.R..
Data limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 16.07.2015, orele 16.30
la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale din str. B-dul Carol I nr. 2-4, sector 3, Bucureşti. Date contact: tel. 021/3072491, email: stela.
teican@madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice de
participare precum şi actele solicitate candidaţilor
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.
Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale, de conducere şi execuţie, pe perioadă
nedeterminată: -Facultatea de Marketing/ Secretariat
Facultate- Secretar şef facultate- 1 post studii superioare, vechime în specialitatea postului: minimum 10
ani; -Direcţia Tehnico Administrativă/ Serviciul
Administrativ- Şef serviciu administrativ- 1 post
studii superioare economice de lungă durată+ master,
vechime în specialitatea postului: 8 ani (întreţinere–
administrare imobile), vechime în funcţie de conducere: 8 ani; -Direcţia Socială/ Serviciul Cantină- Şef
serviciu Cantină- 1 post studii superioare de lungă
durată, economice, industrie alimentară, vechime în
specialitatea postului: 1 an, vechime în funcţie de
conducere: 3 ani; -Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ- Consilier juridic- 1 post studii Superioare, licenţă, domeniul studiilor: drept/ ştiinţe juridice, vechime în specialitatea postului: 8 ani; -Direcţia
Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii/ Serviciul
Reţele: Analist- 3 posturi studii Medii, absolvent
bacalaureat, diplomă de calificare în domeniul IT sau
certificat de competenţe digitale sau atestat profesional de competenţe operare calculator sau student la
o facultate de profil IT sau profil asociat, certificat/
diplomă de operator calculator sau echivalent;
Muncitor calificat (depanare audio- video)- 1 post
studii medii– depanare audio-video, absolvent liceu

sau absolvent școală profesională de profil, diploma
de calificare într-un domeniu care presupune exploatarea echipamentelor profesionale de sunet și video,
minim 5 ani experiență în operare și/sau depanare
echipamente audio- video; -Direcţia Economică/
Serviciul Financiar- Casier- 2 posturi studii medii,
domeniul studiilor: economic, vechime în specialitatea postului: minimum 1 an; -Serviciul Achiziţii
Publice/ Compartiment Depozitul Central- Manipulant bunuri- 1 post, studii: 8 clase, vechime în muncă:
minimum 5 ani; -Direcţia Tehnico Administrativă/
Serviciul Tehnic– Investiţii: Inginer: 1 post studii
Superioare finalizate cu licenţă,vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani; Subinginer: 1 post
studii Superioare de scurtă durată finalizate cu licenţă,vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani;
-Facultatea de Economia Agroalimentară şi a
Mediului/ Departamentul de Educaţie Fizică şi SportReferent: 1 post studii superioare, licenţă Educaţie
Fizică şi Sport, domeniul studiilor: Psihologie- Ştiinţe
comportamentale (ştiinţe ale educaţiei, educaţie fizică
şi sport),vechime în muncă: minim 8 ani. Locul de
desfăşurare a concursului sala 0129, data: 24.07.2015,
ora: 9.00. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 17.07.2015. Date contact secretar comisie
c o n c u r s : C h e n d e a R u x a n d r a M a r i a , Te l .
0213191900/295. Informaţii suplimentare găsiţi pe
site–ul: http://resurseumane.ase.ro.

VÂNZĂRI CASE-VILE
Vând casă de vacanţă Băile Olăneşti. Tel.
0744.396.757.

CITAȚII
Comunicare hotărâre 4842/207/2014. Sentinţa civilă
nr. 1077/12.05.2015 Judecătoria Caracal. Admite
cererea formulata de reclamantul Ioan Marian, domiciliat în Caracal, Str. Intrarea Ion Neculce nr. 26,
judetukl Olt, în contradictoriu cu Ouatu Elena domiciliată în Caracal, Str. Carpaţi nr. 73, bloc B, scara 3,
ap. 39, judeţul Olt. Stabileşte locuinţa minorei Ana
Maria Nicoleta, născută la 12.12.2013, la domiciliul
tatălui reclamant şi dispune de exercitarea autorităţii
părinteşti să se efectueze exclusiv de tată. Obligă
pârâtă la 180lei/lună pensie alimentară şi la 260 lei
cheltuieli de judecată.
Prin prezenţa am procedat la afişarea citaţiei de la
Judecătoria Ploieşti, la ora 10:00, în data de
02.07.2015, privind dosarul nr.7460/281/2015, prin
care este chemat în Instanţa domnul Coviltir Cristian,
Camera Sala 6, în data de 04 Septembrie 2015, ora
08:30, Judecătoria Ploieşti, jud. Prahova.
Popa Viruţă, cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Brașov, str. Lanurilor nr. 5, bl. B, sc. B, ap. 23, jud.
Brașov, este chemat la Judecătoria Brașov, Bd. 15
Noiembrie nr. 45, loc. Brașov, complet C13, în ziua de
10.09.2015, ora 9.00, în calitate de PÂRÂT, în proces
cu Popa Liliana în calitate de Reclamant pentru
Fond- divorț, ce face obiectul dosarului nr.
28882/197/2014.
Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), reclamantă în
dosarul nr. 36199/245/2012, al Judecătoriei Iaşi, chem
în judecată pe pârâtele Ioniţă Alina Luciana şi Ioniţă
Lucreţia cu domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan nr. 6,
bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru termenul
din 29 iulie 2015, ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, Secţia
civilă, sala 7, C 25, în calitate de pârâte pentru Fond
– succesiune, ieşire din indiviziune, adresa Str. Anastasie Panu nr. 25.

SOMAȚII
Art. 1051 alin 1 şi 2 Cod procedura civilă. Somaţie –
uzucapiune. România. Judecătoria Întorsura Buză-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Mih Flor 95 SRL – Câmpulung, după
cum urmează: Denumire: Garsonieră (spațiu comercial) în suprafață de 32,96 mp,
situată în str. Gruiului nr. 76, bl. P9, sc. B, ap. 3, parter. Valoare [Ron, fără TVA]:
38.365 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în
contul RO19TREZ0475067XXX002191, deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș,
dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate
la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 15/07/2015.
Licitația va avea loc în data de 16/07/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung,
str. Negru Vodă nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini Îi invităm pe toți
cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Câmpulung, tel. 0248.510098.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
ului. Judeţul Covasna. Dosar nr. 276/248/2015.
Somaţie emisă în temeiul încheierii se şedinţa din
data de 16 iunie 2015. prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr.
276/248/2015, petenta Neagoe Maria, cu domiciliul în
comuna Sita Buzăului, sat Crasna nr. 1179, judeţul
Covasna, în invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea, asupra terenului în suprafaţă
de 5058 mp, înscris în CF nr. 24226 Sita Buzăului, de
la A+1, nr top 1749, cu suprafaţă de 4320 mp, cf nr.
24229 Sita Buzăului, nr. top 1748, în suprafaţă de
4320 mp. Imobilul teren este situate în comuna Sita
Buzăului, sat Crasna, nr. 1176, judeţul Covasna şi
extravilanul comunei Sita Buzăului, tarla 10, parcelea
524/3 (parţial) şi 525 (parţial), judeţul Covasna.
Imobilul este împrejmuit parţial: pe partea vestică,
sudică şi Nordică cu gard de lemn iar pe partea estică,
parţial cu gard de lemn. Vecinătăţile sunt: la nord
drum, la est Buzea Ion, nr top 1750/1, la sud răul
Buzău şi la vest Neagoe Leonte. Toţi cei interesaţi
sunt somatic să foormuleze opoziţie, cu precizarea că,
în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii. Prezenţa somaţie: - se afişează la imobilul în
litigiu, la sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului, la
BCPI Întorsura Buzăului şi al sediul Primăriei
comunei Sita Buzăului. – Se publică în două ziare de
largă răspândire, din care unul de circulaţie naţională. Presedinte Mariana Lizabela Crăciun, Grefier
Nicoleta Corina Morariu.
Prin prezenta vă informăm că reclamanta Preda
Stanca domiciliată în comuna Drăgăneşti Vlaşca,
judeţul Teleorman, solicită în dosarul nr. 215/740/2015
al Judecătoriei Alexandria, jud. Teleorman, ca
instanţa să constate că a dobândit dreptul de proprietate, ca efect al uzucapiunii de lungă durată asupra
suprafeţei de 975 mp, suprafaţă situată în intravilanul comunei Drăgăneşti Vlaşca, jud. Teleorman,
având următoarele vecinătăţi: N - Drum, E - moşt.
Radelesne D-tru, S - drum, V - Cristian Maria; că a
dobândit dreptul de proprietate ca efect al accesiunii
imobiliare asupra unei construcţii, casă de locuit, în
suprafaţă de 56 mp, compusă din trei camere şi
acoperită cu ţiglă şi asupra a două anexe în suprafaţă
de 12mp, respectiv 9 mp, toate construcţiile fiind
situate pe terenul mai sus amintit, în comuna Drăgăneşti Vlaşca, judeţul Teleorman. Orice persoană interesată este somată ca, în termen de 6 luni de la
afişarea prezentei somaţii, să formuleze opoziţii. În
caz contrar se va proceda la judecarea cererii.

DIVERSE
Societatea OMV PETROM SA Bucuresti titular al
activităţii Depozit OMV Petrom Bucuresti Sud CSO
la adresa comuna Jilava, Soseaua de Centura nr. 5A,
judetul Ilfov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu
pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate
la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6,
Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440
în zilele de luni-joi, între orele 9-13, vineri 9-12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
APM Ilfov.
Direcţia Generală de Asistenata Socială şi Protecţia
Copilului Sector 3 anunţă publicul interesat cu privire
la intenţia de elaborare a Planului Urbanistic de
Detaliu “Construire Casă de tip familial, cu regim de
înălţime P”, pe terenul situat în Bucureşti, sector 3,
strada Jean Steriadi, nr. 40 A. Persoană responsabilă
cu informarea şi consultarea publicului: “Biroul de
Reglementări Urbanistice şi Arhivă”, adresa: strada
Parfumului, nr. 2-4, parter, sector 3, telefon:
021.318.03.23/int. 157, 276. Observaţiile sunt necesare
în vederea obţinerii avizului arhitectului şef pentru

plan urbanistic de detaliu: ”Construire Casă de tip
familial cu regim de înălţime P”, strada Jean Steriadi,
nr. 40A, sector 3, Bucureşti. Publicul este invitat să
trimită observaţii şi propuneri în perioada 03.07.2015
- 03.08.2015.
Dosar nr. 1051/229/2015. Judecătoria Feteşti. Reclamanţii Olăriţă Aurel, cu domiciliul în mun. Feteşti,
str. Grânelor, nr. 3, judeţul Ialomiţa şi Olăriţă
Mariana, cu domiciliul în mun. Feteşti, str. Grânelor,
nr. 3, judeţul Ialomiţa, posesori ai imobilului casă de
locuit cu teren aferent în suprafaţă de 578 m.p., situat
în mun. Feteşti, str. Popa Şapcă, nr. 13, judeţul
Ialomiţa, cu următoarele vecinătăţi:- la Nord - Str.
Popa Şapcă; - la Sud - Nicolae Vasile şi Georgescu
Nicu; - la Est - Ştefan Valter; - la Vest - Dimancea
Florin solicită în temeiul uzucapiunii prin joncţiunea
posesiilor prev. de art. 1837, art. 1846-1847 şi art. 1860
din vechiul Cod civil dobândirea dreptului de proprietate asupra acestui imobil. Toţi cei interesaţi să facă
opoziţie sunt somaţi ca în termen de şase luni de la
emiterea celei din urmă publicaţii să formuleze cereri
de opoziţie, în caz contrar urmând a se trece la judecarea cererii.
SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată prin
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de administrator judiciar al Welan Holdings Investment SRL
desemnat prin sentinţa civilă din data de 23.06.2015,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a
Civilă în dosar nr. 15107/3/2013*, notificã deschiderea
procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006
împotriva Welan Holdings Investment SRL, cu sediul
în Bucureşti Sectorul 3, B-dul Unirii, Nr. 70, Bloc J4,
TR. 3, Etaj 1, Ap. 53. CUI 15189863, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/1671/2003. Persoanele fizice
şi juridice care înregistrează un drept de creanţă
împotriva Welan Holdings Investment SRL vor
formulă declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civilă, cu
referire la dosarul nr. 15107/3/2013*, în următoarele
condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 04.08.2015; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului
preliminar de creanţe 11.08.2015; c) termenul pentru
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv la 25.08.2015;
d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor, 13.08.2015 ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor la data de 13.07.2015, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

LICITAȚII
Primăria Municipiului Câmpina anunţă organizarea următoarei licitaţii: - licitaţie publică cu strigare pentru închirierea sălilor nr. 204, nr. 206 şi
nr.207, situate în incinta Casei Tineretului;preţul de
pornire a licitaţiei este echivalentul în lei a 3
euro/m.p./luna(fără TVA). Licitaţia va avea loc joi,
30.07.2015, ora 9:00, la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, bd-ul Culturii, nr. 18. Informaţii
suplimentare la telefon: 0244-336134, Oficiul Transport, Avize.
Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A., str.
Fagului nr. 46, mun. Săcele, jud. Brasov, organizează
în data 20.07.2015, ora 12.00 licitaţie publică cu
strigare pentru vânzarea unei autoutilitare marca
Toyota Hilux tip N2/KUN25L/HILUX, an de fabricaţie 2007. Preţul de pornire: 27400,00 lei la care se
adaugă TVA. Taxa de participare: 50,00 lei inclusiv
TVA. Garantia de participare: 1000,00 lei inclusiv
TVA. Pasul de licitare: 10% din valoarea de pornire
(2740,00 lei fără TVA). Caietul de sarcini este
publicat pe site: www.rplpsacele.ro– secţiunea anunţuri. Informaţii suplimentare la telefon:
0268/274056.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Proﬁran Nicolae – Corbeni, după cum
urmează: Denumire: Teren în suprafață de 2500 mp, situat în localitatea Corbeni,
judetul Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 7.750 lei. Prețurile menționate reprezintă
50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua
licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu
au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 16/07/2015. Licitația va avea
loc în data de 17/07/2015, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea
de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.

Consiliul Local Deleni, judeţul Iaşi, telefon/fax:
0232.732070 Concesionează prin negociere directă: Teren din domeniul privat, în suprafaţă de 6002,84
m.p. împărţită în 7 loturi, situate în intravilan Deleni,
pentru o perioadă de 49 ani, cu destinaţie construcţii de
locuinţe pt. cetăţenii din com Deleni sau prin excepţie
pentru cei care demonstrează că au un loc de muncă în
com. Deleni. Documentaţiile de atribuire se pot achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni, compartimentul
achiziţii publice începînd cu data de 03.07.2015
Persoană de contact: Elena Niţă. Data limită de primire
a solicitărilor de clarificări: 10.07.2015 ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor este 14.07.2015 ora 9.00
la Primăria Deleni. Ofertele se vor deschide la data de
14.07.2015 ora 11.00 la sediul Primăriei Deleni. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 15 zile de la
comunicarea actului atacat la Tribunalul Iaşi, str.
Atanasie Panu nr. 25, telefon 0232/ 260600, fax:
0232.260411; Anunţul a fost transmis spre publicare
pentru data de 03.07.2015.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a
IV-a. În perioada 26.06.- 02.07.2015 au fost postate
pe site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile
/anunţurile de participare, însoţite de documentele
care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe
pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la
secţiunea Achiziţii publice. 1. Servicii de Proiectare
- Reabilitarea Rampei de încărcare ţiţei Independenţa judeţul Galaţi, CONPET S.A. 2. Servicii de
verificare a documentaţiei tehnică-economică
pentru lucrarea de „proiectare şi execuţie de lucrări
de înlocuire a conductei de transport ţiţei Ø 10 3/4
F1 +F2 Ticleni-Ploieşti, în zona Cimitir Mareş, pe o
lungime de cca. 300 m pe fiecare fir, un total de cca.
600 m. Director Departament Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef Serviciu
Achiziţii Jr. Agripina Tircavu.
Se organizează licitaţie publică cu strigare în vederea
vânzării în conformitate cu prevederile Legii 85/2006
a următoarelor active: 1. Sediu administrativ central
– clădire birouri, situat în Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr.
3 et VI, la preţul de 1.258.000 lei. 2. Teren Şos. Viziru,
km. 10, în suprafaţă totală de 112.611,59 mp, cu
active viabile (Atelier reparaţii, clădire protocol,
drumuri şi platforme, etc.), la preţul de 1.294.030 lei.
3. Activul Cazan de Apă Fierbinte, situat în Brăila,
calea Călăraşilor nr. 321B, la preţul de 1.110.630 lei. 4.
Mijloace de transport: Autoutilitară 10215 FA 31 la
preţul de 10.300 lei; Autoutilitară Dacia 1307 la preţul
de 2.200 lei, 5. Mijloace fixe şi obiecte inventor
compus din: Aparate de măsură, electrice şi electronice, la preţul de 8.428 lei; Birotică şi calculatoare la
preţul de 11.810 lei; Mobilier la preţul de 16.063 lei;
Aparate aer condiţionat, la preţul de 3.270 lei; Diverse
bunuri la preţul de 658 lei; 6. Stoc de magazie, la
preţul de 221.727 lei; Preţurile nu conţin TVA. Date
organizare licitaţie: 09.07.2015, 16.07.2015,
06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015 şi 27.08.2015, orele
11.00. Caietele de sarcini se pot ridică de la sediul
lichidatorului din Brăila, Şos. Focşani, km. 5, contra
sumelor cuprinse între 50 lei şi 2.500 lei. Garanţia de
participare la licitaţie de 10% din valoarea de pornire
trebuie achitată cu cel puţin 2 zile anterior datei licitaţiei. Nr. tel. 0241/542942, 0720/300.464.
Dinu Urse și Asociații SPRL desemnat lichidator
judiciar al SC Monalisa Investments SRL cu sediul în
loc. Otopeni, str. Horia Cloșca și Crișan nr. 5, Jud.
Ilfov, J40/9281/1993, CUI 3994451 prin încheierea de
ședință din data de 08.06.2011, pronunțată de Tribu-
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nalul București –Secția a-VII-a Comercială în cadrul
dosarului nr. 38896/3/2009, anunţă închirierea prin
selecție de oferte a imobilului situat în stațiunea
Venus, localitatea Mangalia, județul Constanța,
având număr cadastral 39 înscris în Cartea Funciară
nr. 970/N a localității Mangalia -Venus aflat în proprietatea SC Monalisa Investments SRL. Selecția de
oferte va avea loc în data de 20.07.2015, ora 15.30, la
sediul lichidatorului judiciar din București, Sector 1,
Str. Buzești nr. 71, Et. 2, Camera 203. Caietul de
sarcini poate fi procurat de al sediul lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL din Municipiul
București, Sector 1, Str. Buzești nr. 71, Et. 2, Camera
203. Prețul caietului de sarcini este de 1.000 lei
(exclusiv TVA) și se achită pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL în numerar sau
p r i n o r d i n d e p l a t ă î n c o n t u l n r.
RO43INGB5514999900513726 deschis la ING BANK
Sucursala Dorobanți. Garanția de participare la licitație, este în cuantum de 10% din valoarea ofertei
depuse de către ofertanți și se va achita cu OP pe
seama debitoarei în contul de lichidare nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca
Comercială Feroviară, Ag. Popa Tatu. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.: 021.318.74.25.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Dosar de executare silita
nr. Ci/ 20404259/ 2013 - 2015. Co/ 9577003/ 2012 2015. Nr. 72314 din 25.06.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile și imobile. Anul 2015
luna iulie ziua 23. În temeiul art. 162 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de
23, luna iulie, orele 11.00, anul 2015, în localitatea
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin
licitaţie următoarele bunuri mobile și un imobil,
proprietate a debitorilor: 1. SC Ciogolea Trans SRL
cu domiciliul fiscal în localitatea Scheia, nr. 600, judeţ
Suceava, cod de identificare fiscală 20404259: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al
licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA: Autoutilitară
Scania R124 L420 cu suprastructură deschisă, an
fabricație 1999, 29997 lei, 24%; Remorcă Schwarzmuller PA3/E, cu suprastructură deschisă, an fabricație 2002, 18602 lei, 24%. Bunurile mobile mai sus
menţionate sunt grevate de următoarele: Creditori:
DGRFP Iași, A.J.F.P. Suceava. Sarcini: Proces verbal sechestru bunuri mobile nr. 103367/ 24.10.2014.
2. SC Conigeo Impex SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Suceava str. Victoriei, nr. 11, bl. D7, sc. B,
etaj 3, ap. 7, cod de identificare fiscală 9577003: a)
clădire - chioşc în suprafaţă de 36 mp compusă din 2
camere şi construită din metal și termopan, situată în
localitatea Suceava, str. Calea Unirii – Bazar, preţ de
pornire al licitaţiei 8221 lei (exclusiv TVA*); b) terenul
de sub chioşc este proprietatea Primăriei Suceava și
nu face obiectul vânzării la licitaţia prezentă. Bunul
imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele:
Creditori: DGRFP Iași, A.J.F.P. Suceava. Sarcini:
Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 71639/
24.07.2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau,
în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Badea Constantin - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire: Clădire în suprafață de 1550 mp, situată în
localitatea Curtea de Argeș, str. Victoriei nr. 209. Valoare [Ron, fără TVA]: 297.400
lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata
să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și celelalte
documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în
ziua de 17/07/2015. Licitația va avea loc în data de 20/07/2015, ora 11:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.
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română, copie de pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare
tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă
de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare
şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0230/521358, int. 216. Data
afişării: 25.06.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Suceava. Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc. Dosar de executare
silită nr. M 11146169/ 2012, L 6728713/ 2012. Nr.
21243 - 21244/ 29.06.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2015 luna iunie ziua 29. În temeiul art. 162,
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 15 luna
iulie, orele 11.00 - 12.00, anul 2015, în localitatea
Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr. 2A,
se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile
proprietate a debitorilor: 1. Multimix Group SRL, cu
domiciliul fiscal în localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Molidului, nr. 1, Bl. 13, sc. B, ap. 15, CUI
11146169: a) - teren în suprafaţă de 1357 mp, categorie de folosință fâneață, intravilan, situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, nr. cadastral 5656,
aparținând de CF 31229 a municipiului Câmpulung
Moldovenesc, preț de evaluare/ pornire al licitaţiei I
- 62.800 lei (exclusiv TVA). Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele: Creditori:
BRD, DGRFP Iași, AJFP Suceava, SFM Câmpulung
Moldovenesc. Sarcini: Ipotecă în baza proces verbal
sechestru nr. 25509/ 05.08.2013. 2. Lucivas Prodcom
SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Vatra Moldoviței, nr. 265A, CUI 6728713: a) – construcții de
locuințe – suprafață construită desfășurată 67 mp, cu
fundații de beton, structură și șarpantă din lemn,
amplasată în zona centrală a localității, cota1/2,
identificată cadastral prin Top: 71/3 - C1, CF 30244 a
comunei Vatra Moldoviței, preţ de evaluare/ de
pornire al licitaţiei I – 15.800 lei (exclusiv TVA); b) teren curți – construcții, în suprafaţă de 140 mp,
situat în localitatea Vatra Moldoviței, identificat
cadastral cu nr. 1522, achiziționat cu contract de
vânzare cumpărare autentificat prin încheierea nr.
109/ 11.01.2008, CF 1175 a comunei Vatra Moldoviței, preț de evaluare/ pornire al licitaţiei I - 1.778 lei
(exclusiv TVA); c) – spațiu comercial cu suprafața
totală construită de 295,75 mp, regim de construcție
tip P, infrastructură de beton, închideri perimetrale
din cărămidă, tâmplărie exterioară PVC la fațadă și
din lemn pe lateralul clădirii, identificată cadastral
prin nr. 1524 , preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei
I – 72.454 lei (exclusiv TVA), imobil achiziționat în
baza contractului nr. 2811/ 10.07.2003; d) - teren
curți – construcții în suprafaţă de 1426 mp, situat în
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localitatea Vatra Moldoviței, identificat cadastral cu
nr. 1524, achiziționat cu contract de vânzare cumpărare autentificat prin Încheierea nr. 109/ 11.01.2008,
CF 458 a comunei Vatra Moldoviței, preț de
evaluare/ pornire al licitaţiei I - 19.114 lei (exclusiv
TVA). Bunurile imobile mai sus menţionate sunt
grevate de următoarele: Creditori: DGRFP Iași,
AJFP Suceava, SFM Câmpulung Moldovenesc.
Sarcini: Ipotecă în baza proces verbal sechestru nr.
33618/ 31.10.2012, Ipotecă în baza proces verbal
sechestru nr. 9533/ 20.03.2015. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali
că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul
fixat în acest scop – SFM Câmpulung Moldovenesc,
str. 22 Decembrie nr. 2A. 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. 172 şi art. 173 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9
alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, când urmează
să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0230/312310. Data afișării: 29
iunie 2015.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată în procedura de faliment in bankruptcy, en faillite, dosar nr.
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin
lichidator judiciar Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi,
scoate la vânzare: I - Bunurile imobile aflate in
garantia creditorului BCR SA cu rangul I după cum
urmează: 1. Clădire compusă din SAD1 situate la
parter și etaje, compus din 3 încăperi și etaj situate în
com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș, CF
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2 Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr.
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren
+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr. cadastru
814/18/1, suprafața: 643 mp; teren+construcții situate
în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafață:
6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banoviței, nr.5, jud. Mehedinți, CF 52302, nr.
cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 mp; teren intra-
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC M & K Auto Sport SRL - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Stoc marfă conform
lista anexă cu 29 de poziții la valoare de inventar totală de 14134 lei, 3.950 lei; Stoc
marfă conform lista anexă cu 24 de poziții la valoare de inventar totală de 17445 lei,
6.275 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate
(plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 22/07/2015. Licitația va avea loc în data de 23/07/2015,
ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care
grevează bunurile sunt: nu este cazul. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.

vilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5,
jud. Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2,
suprafața: 722 mp; teren+construcții situate în loc.
Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, județul Mehedinți,
CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680
mp la pretul de pornire a licitatiei de 7.018.600,00 lei
echivalentul a 1.606.200,00 euro. 3 - Teren+
construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.11 jud. Mehedinți, CF52299, nr. cadastru
1476/1, suprafața: 369 mp și teren+construcții situate
în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.11, jud.Mehedinți, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafața: 23800
mp la pretul de pornire a licitatiei de 3.287.000,00 lei
echivalentul a 752.200,00 euro. (Banca de Export
Import a Romaniei Eximbank SA cu rangul I). 4 Hala P+1E, buncăr, magazie și zonă de protecție
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc
215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de pornire a
licitatiei de 1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00
euro. 5 - SAD2 la parter și etaj situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș, CF
401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafață:
1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.036,00 lei echivalentul a 162.730,00 euro. 6 Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton
situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme
avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru
Cc215/10, suprafața:2345 mp, la pretul de pornire a
licitatiei de 1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00
euro. 7 - Teren extravilan situat în comuna Ghiroda,
str. Calea Lugojului jud. Timiș, CF 400834(CF vechi
– 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafața: 10.000 mp;
teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului, județul Timiș, CF 400009(CF vechi –
20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 15.000 mp,
la pretul de pornire a licitatiei de 4.569.000,00 lei
echivalentul a 1.049.300,00 euro. 8 - Teren intravilan
situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF
50155, nr. cadastru 500, suprafața: 20000 mp și teren
intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedinți,
CF 50156, nr. cadastru 551, suprafața: 20000 mp. la
pretul de pornire a licitatiei de 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 euro. 9 - Teren+construcții situate
în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole,
cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud. Timiș,
CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8,
suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
529.916,00 lei echivalentul a 120.600,00 euro. 10 –
Teren + construcții situate în com. Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 400174, nr.
cadastru Cc 215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 1.256.245,00 lei echivalentul a
285.900,00 euro. 11 – Teren +construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinți, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 900
mp. la pretul de pornire a licitatiei de 1.486.000,00 lei
echivalentul a 339.000,00 euro. 12. Bunul imobil aflat
in garanția creditorului Volksbank Romania SA cu
rangul I, * Teren extravilan +constructii situat în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Calea Cernețului, nr. 23A, jud.
Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafața:
21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei de
3.272.800,00 lei echivalentul a 749.000,00 euro. 13.
Bunul imobil aflat în garantia creditorului ANAF cu
rangul I * Teren extravilan+constructii situat în
comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.7, jud. Timiș, CF
401381, nr. cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafața:
5750/11500 mp *, la pretul de pornire a licitatiei de
404.605,00 lei. 14. Bunul imobil aflat in garanția
creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I* hala P+1E,

buncăr, magazie și zonă de protecție situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces
din DJ 691 Timișoara – Lipova) județul Timiș, CF
403686 (CF vechi 4095), nr. cadastru Cc 215/13,
suprafață: 3609 mp *, la pretul de pornire a licitatiei
de 460.459,00 euro (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua plății). 15. Teren +construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, județul Mehedinți, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafața: 9192
mp; teren +construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. Banoviței, nr. 44, județul Mehedinți, CF 54798, nr.
cadastru 991/2, suprafață: 4884 mp; teren
+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, județul Mehedinți, CF 54797, nr. cadastru
991/3, suprafața: 1913 mp * la pretul de pornire a
licitatiei de a 200.000,00 euro (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua plății). Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta
sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi la
data de 15.07.2015 orele 13:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de
sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr.
Severin, sub nr. RO54BRDE260SV42893862600.
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului 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. Lichidator judiciar asociat,
Consultant Insolvență SPRL si Yna Consulting
SPRL.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Bacău. Număr de înregistrare ca
operator de date cu caracter personal – 759. Dosar
de executare nr. 105./ 22.10.2014. Nr. 265662 din
29.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 16, luna 07,
anul 2015, ora 12.00, în localitatea Bacău, str.
Dumbrava Roșie, nr. 1 - 3, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului SC Coledas SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Bacău str. Pictor Theodor Aman, nr. 5 bl.
5 sc. A etaj ap. 54 cod de identificare fiscală
25489159: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de
evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA,
(lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autoutilitară
Mercedes Benz 814 L/42.5, an de fabricație 1991,
culoare principală alb, înmatriculare BC-10-CLD,
motorină, nr. km bord 193237, 8.060 lei, 24%. *)
Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC On - Off Systems SRL - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: TV LCD Akai, 170
lei; Stoc marfă conform lista anexă cu 13 poziții, 2.100 lei; Mobilier birou, 520 lei;
Mașină ștampile Ultimark, 750 lei; LCD Philips 32PFL 3404, 282 lei; Copiator Canon,
865 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inﬂației, ﬁind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei
de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate
(plata să ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată ﬁ conﬁrmată ca
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 15/07/2015. Licitația va avea loc în data de 16/07/2015,
ora 11:00:00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt
libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în
ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș, telefon: 0248.722159.
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Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Neamţ. Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 1785 /
25.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Ziua 25, luna iunie, anul 2015. În temeiul art.
162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 16.07.2015, ora 11.00, la sediul
Administraţiei Județene a Finanțelor Publice Neamț,
b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin licitaţie
publică următoarele bunuri imobile, proprietate ale
următorilor: 1. debitorului Serv Com Albun SRL cu
domiciliul în comuna Alexandru cel Bun, jud. Neamţ,
cod de identificare fiscală 24796600; Denumirea
bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv
TVA* (lei): Teren cu suprafața de 6193 mp, situat în
intravilanul comunei Alexandru cel Bun, zona cartier
Scăricica, 109.336 lei. *) scutit de la plata taxei pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile,
în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2) lit. f)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 37 din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,
cu modificările ulterioare. 2. debitorului Damiro.
Trans Europe SRL cu domiciliul în sat Bistrița, nr.
412, comuna Alexandru cel Bun, cod de identificare
fiscala 22418625; Denumirea bunului imobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei):
Teren în suprafață de 1667 mp, categoria fâneață,
situat în extravilanul comunei Alexandru cel Bun,
zona mai sus de Spitalul Bisericani, 22.324 lei. *)
scutit de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor imobile, în conformitate cu

prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 37 din Normele metodologice, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până în ziua lucrătoare precedentă termenului de vânzare licitaţiei (15.07.2015, ora
16.00) următoarele documente: oferte de cumpărare,
în cazul vânzării la licitaţie; dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei (plata se va face în contul A.J.F.P. Neamţ nr.
RO94TREZ4915067XXX004450 deschis la Trezoreria
Piatra Neamţ); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă
de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante;

PIERDERI
Declar pierdut contract de vânzare cumpărare
nr.3868/26.07.1976, încheiat la Notariatul de Stat
Local Sector 6, pe numele Balițchi Niculae.
Declar nul.

S.C. Best Constructor Engineering S.R.L., RO
24734217, J40/19187/2008, str. Trifești nr.12, sector 1,
București, declar pierdut Registru unic de control
sediu seria A 1418371.
Pierdut foaie parcurs seria A nr. 0005674/08.05.2015,
IF-05-KBN, S.C. Superfood, declar nulă.
Tureac Jaqueline Mihaela declar pierdute (nule):
-plan de amplasament și delimitare a imobilului scara
1:500; nr. cadastral 224625, nr. cerere dezmembrare
38637/2012; -plan de amplasament și delimitare a
imobilului scara 1:500, nr. cadastral 224626; nr. cerere
dezmembrare 38637/2012.
Cristescu George Persoană Fizică Autorizată cu
sediul în București, sector 5, Calea 13 Septembrie
nr.210, bloc V40, scara 1, etaj 4, apart. 19, număr
O.R.C.T.B. F40/3085/06.10.2008, C.U.I. 24556578,
declară că a pierdut certificat constatator pentru
sediu social eliberat la 7.10.2008, în baza declarației
nr. 495487/02.10.2008. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 10469. Nr. 83242 din
25.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna iulie, ziua 20. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 20, luna iulie, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Târgoviște, la sediul A.J.F.P. Dâmbovița din Calea
Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-I-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Valleriana Medics Consult SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Gării, nr. 6, cod de identiﬁcare ﬁscală 27979785.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Cantitatea um/nr., Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): 24%. 1. Aparat pentru recuperarea piciorului sau a
gleznei, set 1, 477 lei; 2. Baie patru celulară GI-VZ, set 1, 42,366 lei; 3. BTL 16 (masă BTL și accesorii), set 1, 15,887 lei; 4. BTL 20
(aparat cu unde scurte), set 2, 42,366 lei; 5. Cușcă Rocher, set 1, 17,158 lei; 6. Mingii Bobath, set 1, 932 lei; 7. Pedalier mecanic
pentru mâini și picioare (bicicletă simplă), set 1, 688 lei; 8. Placa echilibru 70 X 40 X 13 CM, set 1, 445 lei; 9. Set accesorii
condensator 13 cm, set 2, 5,508 lei; 10. Set baston din lemn, set 1, 64 lei; 11. Set benzi elastice rezistente, set 1, 371 lei; 12. Set
mingi medicinale, set 1, 233 lei; 13. Set săculeți de nisip, set 2, 1,112 lei; 14. Roată pentru umăr, buc. 1, 4,025 lei; 15. Qvadriceps
table, buc. 1, 5,614 lei; 16. Placă echilibru simplă, buc. 1, 265 lei; 17. Set mingi burete, buc. 1, 37 lei; 18. Scăriță pentru degete,
buc. 1, 371 lei; 19. Flexor palmar din cauciuc, buc. 1, 26 lei; 20. Extensor brațe cu 5 arcuri, buc. 1, 117 lei; 21. Minge medicinală 2
kg, buc. 1, 69 lei; 22. Minge medicinală 3 kg, buc. 1, 101 lei; 23. Baston din lemn 80 cm, buc. 1, 21 lei; 24. Baston din lemn 90 cm,
buc. 1, 21 lei; 25. Baston din lemn 100 cm, buc. 1, 26 lei; 26. Oglindă caroiată 100 X 170 cm, buc. 1, 1,271 lei; 27. Spalier 230 cm,
buc. 1, 371 lei; 28. Flexor palmar din oțel tip arc, buc. 1, 21 lei; 29. Extensor mână din oțel tip spirală, buc. 1, 26 lei; 30. Flexor
palmar cu 5 arcuri, buc. 1, 48 lei; 31. Saltea gimnastică, buc. 2, 477 lei; 32. Roata de umăr mobilă, buc. 1, 6,990 lei; 33. Set mingi
pentru reﬂexoterapie, buc. 1, 138 lei; 34. Ergo Board, buc. 2, 2,966 lei; 35. Suport mobil mingi, buc. 1, 953 lei; 36. Aparat cu
lumină pulsată, 1, 38.080 lei; 37. Turn endoscopic, 1, 74.885 lei; 38. Ecograf Logiq P5 PRO, 1, 91.290 lei; 39. Sistem Doppler cu
accesorii, 1, 121.250 lei; 40. Osteodensimetru GE Achilles, 1, 42.075 lei. Total: X, 519140 lei. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului;
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită
pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172
și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779,
int. 343, persoană de contact Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data aﬁșării: 03.07.2015.

METEO
Cer variabil în est
şi sud-est

urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare
şi la locul fixat în acest scop. 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. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor
art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la
sediul nostru sau la telefon numărul 0233224145,
interior 4511 între orele 8.00 - 11.00. Data afişării:
26.06.2015.

Temperaturile vor fi în uşoară
creştere, dar instabilitatea
vremii se mai menţine în
regiunile estice şi
sud-estice, unde local
se vor semnala averse,
iar vântul va avea unele
intensificări. Local, aversele
pot fi însemnate cantitativ. În
rest, cer variabil, izolat vor fi
condiţii pentru ploi de scurtă
durată. Şi la Bucureşti vom avea un
cer variabil, cu înnorări temporare şi
condiţii de ploi slabe spre seară.

Soarele răsare: 05:36
Soarele apune: 21:04

Azi
9/31 0C

În Capitală, la prânz

Presiunea atmosferică:
749 mmHg

În regiunile estice și sud-estice și
în Carpații Orientali și Meridionali local se vor semnala averse.

Viteza și direcția
vântului: 4,2 m/s

Sâmbătă
9/31 0C

➚

vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau,
în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire
a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate
introduce contestaţie la instanţa judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă
puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0234510015/ interior 253.
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În regiunile sudice, pe spații
restrânse va ploua slab. Vântul va
sufla slab și moderat.

Duminică
12/34 0C
Unele înnorări după-amiaza
și seara în regiunile sudice și
sud-estice, precum și la munte.

