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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Caut sudori autorizaţi şi lăcătuşi pentru
construcţii ţi reparaţii navale în Anglia. Salarizare şi condiţii avantajoase. 0721.018.838
Eugen.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, Str.
Lacului, nr.10, scoate la concurs, în data de
18.11.2015, la sediul agenţiei următorul post
temporar vacant: Expert clasa I, grad profesional asistent –Compartiment Monitorizare
Proiecte Finantate din FSE; Condiţii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie temporar vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; Vechime
minimă în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice: 1 an; Înscrierile se
fac în termen de 8 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III–
a, la sediul AJOFM Ialomita.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, Str.
Privighetori, nr.21, Bl.B13, parter, scoate la
concurs, în data de 18.11.2015, la sediul agenţiei următorul post temporar vacant: Consilier
clasa I, grad profesional superior; Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate –
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; Vechime minimă în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9
ani; Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Ialomita.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea a 20 funcţii publice
de execuţie vacante. Concursul se organizează
la sediul I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii
16, sector 5, în data de 07 decembrie 2015, ora
10:00, proba scrisă. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 20 de zile
de la data publicării anunţului, la sediul I.N.S.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici. Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul I.N.S.
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul I.N.S. şi la telefon
(021)317.77.82.
În conformitate cu prevederile art. 3 din
O.U.G. nr.45/2008, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sectorul 1, organizează în data de 17
noiembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă),
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacantă: -Consilier, clasa
I, grad profesional superior– Compartimentul
Coordonarea şi Monitorizarea Capacităţii
Administrative, Direcţia Generală Programe
Competitivitate. Condiţii necesare ocupării
postului: Studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul economic/ juridic;
vechime minimă de 9 ani în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte informaţii
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la data
publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.
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În conformitate cu prevederile art. 3 din
O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor
Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr.
15-17, sectorul 1, organizează în data de 17
noiembrie 2015, ora 10,00 (proba scrisă),
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacantă: -Consilier, clasa
I, grad profesional superior– Organismul
Intermediar Regional Bacău, Compartimentul
Verificare Financiară. Condiţii necesare
ocupării postului: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă sau studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă; vechime minimă de 9
ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Condiţiile de participare
şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi
alte informaţii necesare sunt afişate la sediul
instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Dosarele de concurs se depun în termen de 8
zile de la data publicării prezentului anunţ, la
sediul ministerului.
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, B-dul 1907, nr.1,
sc. B, Jud. Giurgiu, organizează concurs
pentru ocuparea unor funcţii contractuale
vacante de execuţie, pe perioadă determinată
de 36 de luni, din cadrul Biroului Înregistrare
Sistematică- Serviciul Cadastru, pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi
carte funciară, conform H.G. nr. 286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014, după cum urmeză: -1 post de
consilier cadastru gradul IA; -1 post de consilier gradul debutant (achiziţii publice); -1 post
de asistent registrator principal gradul IA; -1
post de asistent registrator principal gradul
debutant. Concursul se va desfăşura astfel:
Proba scrisă în data de 27.11.2015 ora 10,00;
Proba interviu în data de 07.12.2015: ora 09,00
–asistent registrator principal gradul IA şi
debutant; ora 12,00 –consilier gradul debutant;
ora 14,00 –consilier cadastru gradul IA.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-Consilier cadastru gradul IA: nivelul studiilor: studii universitare cu licenţă sau absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, specializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre; vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 6 ani şi 6 luni. -Consilier
gradul debutant (achiziţii publice): nivelul
studiilor: studii universitare cu licenţă sau
absolvite cu diplomă, respectiv superioare de
lungă durată, specializarea economic; vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este necesară. -Asistent registrator principal gradul IA: nivelul studiilor:
studii universitare cu licenţă sau absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 6 ani şi 6 luni.
-Asistent registrator principal gradul debutant: nivelul studiilor: studii universitare cu
licenţă sau absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: nu este necesară.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 19.11.2015, ora
16.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Locul de desfăşurare al concursului: sediul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu.
Relaţii suplimentare la sediul instituţiei,
Giurgiu, B-dul 1907, nr.1, sc. B, Jud. Giurgiu,
persoana de contact: Chireceanu Marinela, tel.
0246216444, e-mail gr@ancpi.ro.
În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G.
nr. 611/2008, Ministerul Fondurilor Europene,
cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
sectorul 1, organizează în data de 17 noiembrie
2015, ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii
publice temporar vacante: -Consilier, clasa I,

grad profesional principal– Organismul Intermediar Regional Timişoara, Compartimentul
Monitorizare şi Verificare Tehnică. Condiţii
necesare ocupării postului: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă sau studii universitare absolvite
cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor
minim 5 ani. -Consilier, clasa I, grad profesional principal– Organismul Intermediar Regional Timişoara, Compartimentul Verificare
Financiară. Condiţii necesare ocupării postului:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii
universitare absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani. -Consilier,
clasa I, grad profesional principal– Organismul
Intermediar Regional Sibiu, Compartimentul
Evaluare Proiecte şi Funcţii Suport. Condiţii
necesare ocupării postului: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă sau studii universitare absolvite
cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor
minim 5 ani. -Consilier, clasa I, grad profesional principal– Organismul Intermediar Regional Bacău, Compartimentul Verificare
Financiară. Condiţii necesare ocupării postului:
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii
universitare absolvite cu diplomă, vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani. Condiţiile
de participare şi de desfăşurare a concursului,
bibliografia şi alte informaţii necesare sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr discuri vinil, discuri pick-up. 20-30
RON/ bucata. Contact: 0742.575.175

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Apartament 3 camere, cu vedere la lac, Sector
1. 0726.781.015.

CITAȚII
Se citează pentru termenul de 17.11.2015 la
Judecătoria Lehliu Gară în dosar
964/249/2015, Lepădatu Ionuț Florin și Lepădatu (fostă Răsescu) Cristina în calitate de
pârâți cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Gădinți, com.Gădinți, jud.Neamț, în proces cu
ASIROM VIG București.
Niţă Secunda cu ultimul domiciliu în com.
Merei, sat Izvoru Dulce, jud.Buzău este citată
la Judecătoria Buzău pentru data de

18.11.2015, ora 9.00, în dosar
nr.13262/200/2015, având ca obiect ordonanță
președențială, în contradictor cu Niță Remus.
Teletin Monica Elena- cu domiciliul în Iaşi,
Bld. Dacia nr. 47, bl. DD1, sc. A, ap. 29, jud.
Iaşi este citată în calitate de pârâtă, în dosarul
nr.20097/245/2015 (curator special fiind
desemnat Av.Vasiliu Ionuţ Grigore) având ca
obiect pretenţii, în data de 20.11.2015, ora
08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în str.
Anastasie Panu nr.25, Iaşi, Secţia Civilă,
camera Sala 6, complet c08, reclamanta fiind
S.C. Salubris S.A.Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos.
Naţională nr.43, jud.Iaşi.
SC Diverserv 3D SRL- cu sediul în Iaşi, str.
Rampei nr.9A, corp C10 , jud.Iaşi şi punct de
lucru în Iaşi, str.Rampei nr.9A, reprezentată
prin d-nul Croitoru Gheorghe- în calitate de
administrator,(domiciliat în Bacău, com.
Măgura nr.74) este citat în calitate de pârât, în
dosarul nr. 22808/245/2015 având ca obiect
pretenţii, în data de 27.11.2015, ora 08:30, la
Judecătoria Iaşi, cu sediul în str.Anastasie
Panu nr.25, Iaşi, Secţia Civilă, camera Sala 4,
complet c30, reclamanta fiind S.C. Salubris
S.A. Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos.Naţională nr.43,
jud.Iaşi.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit
lichidator judiciar în dosarul 3735/111/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea SC Romsar Recycling SRL CUI
30713456 J5/1662/2012 îi anunţă pe toţi creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis
procedura prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi,
în consecinţă: 1. termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei
dumneavoastră asupra averii debitoarei SC
Romsar Recycling SRL este data de
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August, nr. 13, oraș Slănic, privind
vânzarea: - Teren intravilan – fâneață –
1497 m.p., situat în orașul Slănic, jud.
Prahova, punctul “Zapodie”, tarla 14,
parcela 241/1, prețul de pornire al
licitației este 20100 lei exclusiv TVA, în
data de 26.11.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 15006 din 03.11.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.240976,
persoană de contact Buzea Radu. Data
aﬁșării: 05.11.2015.
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www.jurnalul.ro
14.12.2015; 2. termenul limită de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor va fi data de
29.12.2015; 3. termenul pentru soluţionare
eventualelor contestaţii va fi data de
05.01.2016 şi termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor va fi data
26.01.2016; 4. prima şedinţa a adunării creditorilor va avea loc în data de 04.01.2016, ora
14.00, la adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
judeţul Bihor.

SOMAȚII
Somaţie. Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr.
623/248/2015 posesorul NEAGU AUREL,
având domiciliul în or. Întorsura BuzăuluiFloroaia- str. Carierei nr. 19 A, județul
Covasna, a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului cu adresa poștală în or. Întorsura
Buzăului- Floroaia- str. Carierei nr. 19 A,
județul Covasna, identificat prin nr. top.
2242/2 înscris în CF nr. 24246 Întorsura Buzăului (CF. vechi 2744 Buzăul Ardelean) cu
următoarele vecinătăți: la est Reman Lucian,
la sud Găitan Cristina, la vest Bularca Octavian și la nord Pârâul Floroaia. Toți cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, cu
precizarea că, în caz contrar se va trece la
judecarea cererii în termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urmă publicații.

LICITAȚII
Catdan Auto S.R.L., societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
prin licitaţie, teren în suprafaţă de 1.350 mp,
situat în intravilanul oraşului Urlaţi, str.
Viorelelor, nr. F.N., tarlaua 64t parcelă

Cc-,2351, Judeţul Prahova la preţul de 57.600
lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în data
de 10.11.2015 ora 14:00, la sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care bunul nu
va fi adjudecat, licitaţia se va ţine în data de
24.11.2015, 08.12.2015, 12.01.2016, 26.01.2016,
09.02.2016, 23.02.2016, 08.03.2016, 22.03.2016,
05.04.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare
incepand cu data de 09.11.2015 prin licitaţie
publică proprietate imobiliară situata in
Ploiesti, str. Carpenului, nr. 11, jud. Prahova
(teren cu suprafata de 949 mp, moara, spatiu
depozitare, anexa, cabina poarta) la pretul de
evaluare redus cu 20%, respectiv 534.717,60
lei fara TVA in rate cu achitarea a min.
30-50% din valoare in avans apartinand SC
Calco Prod SRL, ora 15.30. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile
vor fi reluate în zilele de 23.11.2015,
07.12.2015, 17.12.2015, respectiv 11.01.2016 si
25.01.2016 la aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
SC Basarab Group SRL București, str.
Washington, nr. 24, et. 1, ap. 2, camera 1,
sector 1, cod de identificare fiscală 10363500,
număr de ordine în registrul comerţului
J40/2719/1998, prin lichidator judiciar VIA
INSOLV SPRL cu sediul in Ploieşti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Prahova,
dosarul nr. 9152/3/2014, Tribunalul București, Secția a VII Civilă, scoate la vânzare

prin licitaţie publică la pretul de evaluare
redus cu 50%: 21.474 actiuni, reprezentand
17,68 % din capitalul social al SC Basarab
Mehedinti Imobiliar SA Bucuresti, S. 1, Sos.
Chitila, nr. 88, J40/17375/2008, CUI
24593525, la valoarea de 6,70 lei/actiune;
292.927 actiuni, reprezentand 40,88 % din
capitalul social al SC Primus Construct SA
Bucuresti, S. 1, Sos. Nicolae Titulescu, nr.
171, J40/1639/1994, CUI 5259171, la valoarea
de 5,10 lei/actiune; 1.258.020 actiuni, repreMinisterul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slănic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August, nr. 13, oraș Slănic, jud.
Prahova, privind vânzarea: - Teren
intravilan, categoria fâneață, 1000
m.p., situat în com. Ștefești, sat
Scurtești, jud. Prahova și cota indiviză
de 1/2 din drumul de acces, în
suprafață de 127 m.p., prețul de
pornire al licitației este 9014 lei
exclusiv TVA, în data de 26.11.2015,
ora 13.00. Anunțul nr.15023 din
03.11.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.240976, persoană de
contact: Buzea Radu. Data aﬁșării:
05.11.2015.
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zentand 14,13 % din capitalul social al SC
Sisteme de Echipamente de Comunicatii
ICRET SA Bucuresti, S. 1, Sos. Chitila, nr.
88, Biroul nr. 3, et. 4, J40/3418/2010, CUI
1566165, la valoarea de 1,17 lei/actiune. Dacă
nu se obtine pretul de incepere al licitatiei,
acestea vor fi vândute la cel mai mare preț
oferit, dar nu mai puțin decât dublul garanției constituite. Licitaţia va avea loc în
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Mizil. Dosar de executare nr.
59/C. Nr. 10533/03.11.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile:
S.F.O. Mizil anunță organizarea licitației
în data de 17.11.2015, privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Autoutilitară N1 Ford Transit, culoare
alb, nr. id. WFOVXXGBFV3M41563, nr.
înmatriculare PH 13 ARU, preț de
pornire a licitației = 4.360 lei, fără TVA;
Autoutilitară N1 Ford FNDY/ Transit,
culoare alb, nr. id. WFOCXXTTFC5U442
44, nr. înmatriculare PH 20 GVO, preț
de pornire a licitației = 15.610 lei, fără
TVA. Anunțul nr. 10532/03.11.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la Primăria Ceptura și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.251671, persoană de
contact Draghici Elena. Data aﬁșării
05.11.2015.

publicitate
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27.11.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului
judiciar, tel/fax 0244 519800.
Consiliul Local al Comunei Lumina, jud.
Constanţa, organizează în data de 26.11.2015,
ora 10, la sediul din str.Mare nr.170, licitaţie
publică deschisă în vederea concesionării
următoarelor suprafeţe de teren, ce fac parte
din domeniul privat al comunei Lumina:
-teren intravilan în suprafaţă de 462 mp,
situat în Lumina, str.Militari, zona str.Morii
nr.79, lot 20, com. Lumina, jud. Constanţa cu
destinaţia curţi construcţii; -teren intravilan
în suprafaţă de 448 mp, situat în Lumina, str.
Academiei, zona str.Morii nr.79, lot 37, com.
Lumina, jud. Constanţa cu destinaţia curţi
construcţii; -teren intravilan în suprafaţă de
462 mp, situat în Lumina, str.Militari, zona
str.Morii nr.79, lot 31, com. Lumina, jud.
Constanţa cu destinaţia curţi construcţii; 1.
Informaţii generale privind concedentul:
Primăria Comunei Lumina, Jud. Constanţa,
adresa str.Mare nr.170, cod 907175, tel/fax
0241-251828, 0241-251744, cod fiscal
4671807, primarialumina@yahoo.com; 2.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia va putea fi achiziţionată de la
sediul comunei Lumina, jud. Constanţa, str.
Mare nr.170 - Compartimentul Achiziţii
Publice şi Concesiuni; Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi
contra sumei de 500 lei şi a taxei de participare la licitaţie de 250 de lei. Garanţia de
participare la licitaţie este în cuantum de 100
lei şi se poate depune în numerar la casieria
concedentului sau în contul
RO11TREZ2315006XXX020070 deschis la
Trezoreria Constanţa. 3.Informaţii privind
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ofertele: 3.1Data limită de depunere a ofertelor: Termenul limită de depunere a ofertelor
este dată de 25.11.2015 ora 12. 3.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun în plic închis la Registratură Primăriei
Lumina, Localitatea Lumina, Jud. Constanţa,
str.Mare nr.170. 3.3.Prezentarea ofertelor:
Ofertele se vor prezenţa conform instrucţiunilor din documentaţia de atribuire. 4.Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor: Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data
de: 26.11.2015, ora 10, la Sala de Şedinţe a
Consiliului comunei Lumina. 5.Criteriul de
atribuire: criteriul de atribuire ales de către
autoritatea contractantă este “oferta cu preţul
cel mai mare” pentru plata redeventei. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon 0241-251828.
Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Și AsociaȚii
SPRL, scoate la vânzare: 1.Proprietate imobiliară cota parte de 50% din imobil constituit
din teren în suprafață de 190mp. și construcție
edificată pe acesta (P +M) cu suprafață
construită de 1/2 din 82,7mp. situată în
Comuna Măneciu, Sat Măneciu Ungureni
(Valea Popii), Tarlaua 65, parcela F 1125,
Județ Prahova. Prețul de pornire al licitației
este de 9.000 Euro exclusiv TVA. 2.Teren
extravilan în suprafață de 49.900mp. situat în
Com. Plopu, Tarlaua 45, Parcela 2252, Județ
Prahova. Prețul de pornire al licitației este
de 97.350 Euro exclusiv TVA. 3.Teren extravilan în suprafață de 51.507mp. situat în Com.
Plopu, Tarlaua 47, Parcela 2355 și Ptf 2354/1,

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Cod operator
20002. Dosar executare. Nr. 130.876/28.10.2015. Licitația a II-a. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 luna noiembrie ziua 25. 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 25, luna noiembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Târgoviște, str.
Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică următorul bun imobil,
proprietate a debitorului Viorel Velicu, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Aleea
Bahluiului, nr. 14, bl. 150A, ap. 23, jud. Prahova, cod de identiﬁcare ﬁscală: - teren
arabil în suprafață totală de 24.929 mp, situat în extravilanul com. Bilciurești, jud.
Dâmbovița T42, P178/34, identiﬁcat cu nr. cadstral 2507, înscris în Cartea funciară
nr. 2116 a localității Bilciurești, teren deținut în baza contractului de vânzare
încheiat și autentiﬁcat cu nr. 427/29.03.2013. Prețul de pornire al licitației este de
25.102 lei (exclusiv TVA), preț diminuat cu 25% față de prețul de evaluare de
33.469 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea
bunurilor imobile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este neimpozabil/ scutit de TVA,
conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Creditori: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița.
Sarcini: Ipotecă legală în sumă de 71.966 lei reprezentând creanțe bugetare/
Încheiere OCPI Dosar nr. 70129/27.11.2008. 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. Termenul limită pentru depunerea ofertei este ziua
precedentă datei stabilită pentru desfășurarea licitației (24.11.2015). 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, persoană de
contact: Draghici Daniela. Data aﬁșării: 05.11.2015.

Județ Prahova. Prețul de pornire al licitației
este de 54.000 Euro exclusiv TVA. 4.Stoc de
marfă af lat în proprietatea societății debitoare, valoarea de piață evaluată 55.515,00
Euro exclusiv TVA, adică 245.622,75 Lei
exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini
pentru imobilele aflate în proprietatea SC De
Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL
este de 1000 lei exclusiv TVA. Prețul de
pornire al licitaților reprezintă 75% din
valoarea de piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare. Participarea la licitație
este condiționată de: -consemnarea în contul
nr. RO76UGBI0000802003293RON deschis la
GARANTI BANK SA -Ag. Ploiești Mihai
Viteazul până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a
Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare și stocul de marfă, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile
imobiliare și stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de 12.11.2015, ora

10.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe de licitații
vor fi în data de 19.11.2015, 26.11.2015,
03.12.2015, 10.12.2015, ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Elena
Doamna, nr. 44A, jud. Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații
suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul
poate fi vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
Pierdut Certificat de pregătire profesională
CPIM, cu valabilitate în perioada 08.09.2011
- 07.09.2016, pe numele PIRIIALA CIPRIAN-ANDREI, drept pentru care îl declar nul.
Declar pierdută legitimaţia de transport emisă
de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Geografie, pe numele Vasilică Bianca
Gabriela.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Nr. operator date cu caracter personal 20270. Nr.
25148/03.11.2015. Invitație de participare. Agenția Națională de Administrare
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Călărași invită practicienii în insolvență înscriși pe
lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală
pentru zona VII să depună până cel târziu la data de 16.11.2015, ora 12.00, ofertă
în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind
pe debitorii: 1. SC Marc Trust Consid SA, CUI 2732975 - dosar nr. 1477/116/2015;
2. SC Viorela Miruna SRL, CUI 25101744 - dosar nr. 1526/116/2015; 3. SC Inter
Europrest SRL, CUI 28573245 - dosar nr. 859/116/2015; 4. SC Leg Bio Prod SRL ,
CUI 30282701 – dosar nr. 1049/116/2015; 5. SC Trans Flori SRL, CUI 15400935 –
dosar nr. 1499/116/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Călărași, întocmită conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Moreni. Dosar de executare nr. FN. Nr. 21626/28.10.2015. Licitația I.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul
2015 luna Noiembrie ziua 23. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 23, luna Noiembrie, orele
09.00, anul 2015, în localitatea Iedera, sat Iedera de Sus, punct Acasă pe Vale nr.
FN, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului
SC Lavi Med SRL, cu domiciliul ﬁscal în municipiul București, str. Sg. Maj. Ion
Nedeleanu nr. 14, bl. V23, sc. , etaj , ap. 18 , cod de identiﬁcare ﬁscală 16324739: a)
teren intravilan în suprafață de 1788 mp, situat în localitatea Iedera, sat Iedera de
Sus, punct Acasă pe Vale, prețul de pornire al licitației 23693 lei (exclusiv TVA *). *)
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% în
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcarile ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: nu este grevat de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul
de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art.
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon
0245.666100, inspector: Matei Viorica. Data aﬁșării: 05.11.2015.

