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OFERTE SERVICIU
l SC ONE STAR SECURITY SRL 
angajeaza agenti de securitate cu 
atestat de paza pentru zona Cernica. 
Salariu avantajos plus bonuri masa. 
Relatii la telefon: 0786258119.

l Angajăm LĂCĂTUŞ MECANIC 
în domeniul amenajărilor interioare. 
Experienţă min.3 ani în domeniu. 
Munca necesită pricepere şi răbdare. 
R u g ă m  s e r i o z i t a t e . 
Tel:_031.425.74.94.

l Primăria Comunei Grădinari, 
Judeţul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tual bugetare de muncitor şi de 
operator serviciu de alimentare cu 
apă. Dosarul de înscriere va cuprinde 
documentele prevăzute de art.6 din 
H.G. 286/2011 şi se va depune până 
la 21.03.2016. -studii generale; -data 
desfăşurării concursului: proba 
scrisă, 29.03.2016 şi interviul, 
30.03.2016, orele 13:00, la sediul 
instituţiei.

l Căutăm şofer categoria-B cu expe-
rienţă camionete tip Iveco Daily lung 
şi Volkswagen Crafter. Locul de 
muncă este în Franţa, presupune 
descărcare/încărcare marfă de pe 
santiere, lucru destul de greu,trezire 
dimineaţa devreme. Salariu 900Euro 
net,program luni-vineri între 8:00-
17:00, orele suplimentare şi sâmbetele 
se plătesc separat. Salariul creşte cu 
100Euro după 3luni, apoi încă 
100Euro după următoarele 3luni, 
apoi negociabil în funcţie de dedi-
caţia angajatului. Cerinţe: minim 
3ani de la obţinerea permisului de 
conducere, motivat şi serios. Persoa-
nele interesate sunt rugate să trimită 
CV cu poza pe e-mail  turis-
tefan1982@yahoo.com sau SMS la 
0033782638766 şi vă vom contacta 
noi.

l Administraţia Domeniului Public 
Sector 1, Bucureşti anunţă: Concurs 
de recrutare organizat în data de 
22.03.2016, ora 10.00, proba scrisă şi 
în data de 25.03.2016, ora 13.00, 
proba interviului pentru ocuparea 
următoarei funcții contractuale de 
execuție temporar vacante: Consi-
lier juridic, gradul profesional II în 
cadrul Serviciului Juridic, studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
profilul ştiinţe juridice. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul institu-
ţiei, din Bd. Poligrafiei, nr. 4, sector 
1  î n  p e r i o a d a  0 7 . 0 3 . 2 0 1 6 - 
15.03.2016. Condiţiile de participare 
şi bibliografia se afişează la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la 

secretarul comisiei de concurs, 
telefon 021.319.32.61.

l Unitatea Militară 02521, cu sediul 
în localitatea Baia Mare, Str.Turnului 
nr.1, judeţul Maramureş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de Contabil IA, din 
microstructura financiar-contabil -1 
(unu) post. Nivelul studiilor: Medii 
Vechimea în muncă/ specialitatea 
studiilor: 6 ani în domeniul economic. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de: 01.04.2016, 
ora. 10.00; -Interviu: 06.04.2016, ora 
10.00. Data până la care se pot 
depune dosarele de concurs, la sediul 
unităţii, este 21.03.2016, ora 16.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul U.M. 02521, Str.Turnului, nr.1, 
localitatea Baia Mare, judeţul Mara-
mureş, persoana de contact Lt.col. 
Nacu Sorin, telefon 0262.211.088, fax 
0262.213.365, e-mail: cmjmm1@
yahoo.com

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova anunţă scoaterea la concurs 
a postului specific Comitetului 
Director, şi  anume: DIRECTOR 
FINANCIAR -  CONTABIL. 
Concursul se va desfăşura în peri-
oada 29.03.2016 -  01.04.2016,  în 
conformitate cu prevederile Ordi-
nului M.S. 284/2007   cu modificările 
şi completările ulterioare, privind 
aprobarea Metodologiei –cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursu-
rilor /examenelor pentru ocuparea 
funcţiilor specifice Comitetului 
Director din spitale – şi va cuprinde 
următoarele: probe de evaluare. a) 
Test-grila de verificare a cunoştin-
ţelor din legislaţia specifică postului. 
Proba scrisă se va susţine în dată de 
29.03.2016  -orele  10,00– se va desfă-
şura pe durata a cel mult 3 ore; b) 
Susţinerea proiectului/lucrării de 
specialitate din domeniul de activi-
tate al postului. Proba se va susţine în 
dată de 30.03.2016,  orele  09,00. c) 
Interviul de selecţie – se va susţine în 
dată de  30.03.2016, orele 11,00.  
Dosarele de înscriere se depun la 
secretarul comisiei de concurs, până 
la data de 21.03.2016 orele 16,00.  
Actele necesare pentru dosar, condi-
ţiile de înscriere, temele cadru pentru 
proiectul de management şi biblio-
grafia se afişează la sediul unităţii şi 
pe site-ul spitalului – www.scnpc.ro ( 
la rubrica evenimente/anunţuri). 
Relaţii suplimentare se obţin la 
telefon: 0251/431.189- Serviciul 
Resurse Umane.

l Primăria Comunei Cerăt, judeţul 
Dolj, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea unui post de 
funcţie publică de execuţie temporar 
vacantă de referent de specialitate, 
clasa II, gradul profesional asistent în 

cadrul compartimentului achiziţii 
publice din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Cerăt, judeţul 
Dolj. Concursul se organizează la 
sediul  inst i tuţ ie i  în  data de 
16.03.2016, ora 10.00 -proba scrisă şi 
proba interviu -pe data de 18.03.2016, 
ora 10.00. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la 
art.49 din HG nr.611/2008, modifi-
c a t ă  ş i  c o m p l e t a t ă  d e 
H.G.nr.1173/2008. Condiţiile pentru 
participare sunt: Condiţiile generale 
-cele prevăzute la art.54 din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţio-
narilor publici, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice de participare la 
concurs, valabile pentru funcţia 
publică de execuţie temporar vacantă 
de referent de specialitate, clasa II, 
gradul profesional asistent, în cadrul 
compartimentului achiziţii publice 
din aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Cerăt: -studii superi-
oare de scurtă durată, absolvite cu 
diplomă; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator -justificate 
prin Certificat de Absolvire a unui 
curs de formare în domeniul operator 
calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice -8 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se vor depune la sediul 
Primăriei Cerăt -Dolj în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a. Bibliografia de 
concurs se afişază la sediul instituţiei 
şi pe site-ul: www.primariacerat.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: 0760.699.303, orele 8.00-
16.00.

l Autoritatea pentru Supravegherea 
şi Protecţia Animalelor, cu sediul în 
localitatea Bucureşti, Şos. Olteniţei, 
nr.n169, sector 4, cu punctul de lucru 
în str.Calea Călăraşilor, nr.179, sector 
3, Bucureşti, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacantă de: Inspector de Speci-
alitate S IA -1 post. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 29.03.2016, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 01.04.2016, ora 
11.00. Pentru participarea la concurs, 
candidatul trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Condiţiile 
generale. 1.1.nCondiţiile generale 
pentru participarea la concursul 
organizat în vederea ocupării funcţi-
ilor scoase la concurs sunt cele prevă-
zute în Titlul I, Cap.I, Secţiunea 1, 
Art.n3 din H.G.286/23.03.2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-Cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, modificată şi completată 
prin H.G.1027/11.11.2014. 2.nCon-
ditţi specifice pentru postul de 
Inspector de Specialitate IA: -pregă-
tirea de specialitate: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -cunoştinţe 
de operare/programare pe calculator: 
Microsoft Office, Internet nivel 
mediu; -vechimea minimă în speciali-
tatea studiilor -6 ani şi 6 luni. Candi-
daţii  vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la punctul de lucru din 
Str. Calea Călăraşilor, nr.179, sector 
3, Bucureşti. Relaţii suplimentare la 
sediul punctului de lucru din Str.
Calea Călăraşilor, nr.179, sector 3, 
Bucureşti, persoană de contact: 
Zanfir Jenica, Biroul Resurse Umane 
-telefon: 312.95.55, int.105.

l Primăria Comunei Cerăt, judeţul 
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui număr de 3 (trei) 
posturi de funcţie publică de execuţie 
vacante din aparatul de specialitate 
al primarului comunei Cerăt, judeţul 
Dolj, identificate astfel: un post 
funcţie publică de execuţie vacantă 
de inspector, clasa I, gradul profesi-
onal debutant SI un post funcţie 
publică de execuţie vacantă de refe-
rent, clasa III, gradul profesional 
superior în cadrul compartimentului 
Evidenţa persoanelor şi ghişeu unic 
din SPCLEP Cerăt -Dolj SI un post 
funcţie publică de execuţie vacantă 
de referent, clasa III, gradul profesi-
onal superior în cadrul compartimen-
tu lu i  agr i co l .  Concursu l  s e 
organizează la sediul instituţiei în 
data de 06.04.2016, ora 10.00 -proba 
scrisă şi proba interviu -pe data de 
08.04.2016, ora 10.00. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute  la  art .49  d in  HG 
nr.611/2008, modificată şi completată 
de H.G.nr.1173/2008. Condiţiile 
pentru participare sunt: Condiţiile 
generale -cele prevăzute la art.54 din 
Legea nr.188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. *Condiţiile specifice de partici-
pare la concurs, valabile pentru 
funcţia publică de execuţie vacantă 
de inspector, clasa I, gradul profesi-
onal debutant -Evidenţa persoanelor 
şi ghişeu unic, din cadrul SPCLEP 
Cerăt -Dolj: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă; -cunoştinţe 
de operare/programare pe calculator 
-justificate prin Certificat de Absol-
vire a unui curs de formare în dome-
niul operator calculator; *Condiţiile 
specifice de participare la concurs, 
valabile pentru funcţia publică de 
execuţie vacantă de referent, clasa 
III, gradul profesional superior 
-Evidenţa persoanelor şi ghişeu unic, 
din cadrul SPCLEP Cerăt -Dolj: 
-studii liceale, respectiv studii medii 
liceale finalizate cu diplomă de baca-
laureat; -cunoştinţe de operare/
programare pe calculator -justificate 
prin Certificat de Absolvire a unui 
curs de formare în domeniul operator 
calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice -9 ani. *Condiţiile specifice 
de participare la concurs, valabile 
pentru funcţia publică de execuţie 
vacantă de referent, clasa III, gradul 
profesional superior, din cadrul 
compartimentului agricol: -studii 
liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
-cunoştinţe de operare/programare 
pe calculator -justificate prin Certi-
ficat de Absolvire a unui curs de 
formare în domeniul operator calcu-
lator; -vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcţiei publice 
-9 ani. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei comunei Cerăt, judeţul 
Dolj. Bibliografia de concurs se 
afişază la sediul instituţiei şi pe site-
ul: www.primariacerat.ro. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 
0760.699.303, orele 8.00-16.00.

l Liceul Tehnologic „Ioan N.
Roman”, cu sediul în localitatea 
Constanța, str.Cuza Vodă, nr.80, 
judeţul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: -Denumire 
funcție: Administrator financiar 
(patrimoniu) grad I -1 post; -Denu-
mire funcție: Secretar I -1 post. 
Concursul va fi organizat conform 
HG 286/23.03.2011. -Proba scrisă 
-marţi 29 martie 2016, ora 10.00; 
-Interviu -miercuri 30 martie 2016, 
ora 10.00. Condițiile de participare la 
concurs sunt: a)are cetățenia română; 
b)cunoaşte limba română, scris şi 
vorbit; c)are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale; d)are 
capacitate deplină de exercițiu; e)are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; f)îndepli-
neşte condițiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnat defi-

nitiv pentru săvârşirea unei infrac-
țiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcției, cu excepția 
situației în care a intervenit reabili-
tarea; h)studii universitare de licență, 
absolvite cu diplomă. Înscrierile la 
concurs se fac la sediul unității 
şcolare din Constanța, strada Cuza 
Vodă, nr.80, până în data de 
21.03.2016, ora 14.00. Relaţii supli-
mentare la sediul Liceului Tehnologic 
„Ioan N.Roman”, persoană de 
contact: Popescu Mirela, telefon/fax: 
0341.405.845.

VÂNZĂRI DIVERSE  
l Oferta de vânzare păstrăv 
curcubeu Direcţia Silvică Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 
1 4 0 ,  c o d  p o s t a l :  5 5 0 3 9 9 , 
tel.0269.242.411, fax 0269.214.970, 
e-mail: dssibiu@rosilva.ro, vinde prin 
Ocolul Silvic Avrig, loco Păstrăvăria 
Bâlea, 3 to păstrăv curcubeu, apt 
pentru filetat, mai mare de 2 kg/buc, 
la preţul de 17,00 lei/kg la care se 
a d a u g ă  T VA .  C o n t a c t :  t e l . 
0722.220.171.

CITAȚII  
l Se citează numita Pîrvan Felicia 
Ligia în calitate de pârâtă în dosar nr. 
3609/223/2011 la Judecătoria Drăgă-
şani, în data de 24.03.2016 – anulare 
act. 

l Gheorghe Loreadana -Nicoleta, şi 
Gheorghe Antonio, ambii cu domici-
liul în municipiul Buzău, Str. Unirii, 
Bl. 47, Sc. A, Ap. 2, sunt citaţi la  
06.04.2016, ora 11.00 la Tribunalul 
Buzau, în calitate de pârâţi în dosarul 
1891/114/2015, pentru judecare 
cerere de angajare a răspundere 
personală. 

l Dicu Dacian Nicolae -  cu domici-
liul in sat Paun, str.Petru si Pavel, 
com. Barnova , jud.Iasi este citat  in 
calitate de parat, in dosarul nr. 
28276/245/2015 (curator special fiind 
desemnat Av. Cojocariu Noela) 
avand ca obiect pretentii, in data de 
23.03.2016, ora 08:30, la Judecatoria 
Iasi, cu sediul in str. Anastasie Panu 
nr. 25, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 
6, complet c04, reclamanta fiind 
Societatea Salubris S.A. Iasi, cu 
sediul in Iasi, Sos. Nationala nr. 43, 
jud. Iasi.

l Numitul Goldenberg Marcel, cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Iaşi, 
Sos. Stefan cel Mare nr. 43, jud. 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Bunescu Vasile Catalin – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Volkswagen, 3BSEADPX01, 
an fabricație 1998, 6.294 lei; Volkswagen 3BSEAHLX01, an 
fabricație 1999, 6.957 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 că 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 
21/03/2016. Licitația va avea loc în data de 22/03/2016, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Dumitrescu Claudia – Mălureni, după cum urmează: Denumire: 
Autoturism marca Skoda Octavia 1,9 TDI, an fabricație 2002. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 8.670 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 16/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
17/03/2016, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 San Juan Servicious SRL - Cicănești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară marca Man, 
77.496 lei; Remorcă marca Somer, 14.488 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 că 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 15/03/2016. Licitația va avea 
loc în data de 16/03/2016, ora 11:00:00, la Serviciul 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 
0248.722159.
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Iasi,  este citat la Tribunalul Iasi, cu 
sediul in Iasi, str. Elena Doamna nr. 
1A, pe data de 26.04.2016, ora 9.00, 
complet D4 civil, in calitate de 
PARAT in dosarul nr. 7704/99/2016, 
avand ca obiect uzucapiune, in 
proces cu reclamantii Placinta 
Constantin si Placinta Silvia.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
s ă  c o m u n i c e  l a  d o s a r  n r. 
2105/307/2015* datele pe care le 
cunoaşte în legătură cu Gojdl Sie şi 
Rub Chaje, dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice la dosar nr. 219/307/2016 
datele pe care le cunoaşte în legătură 
cu Grin Mancze (Grun Mance), 
Simon Maier, Simon Jolan,Simon 
Roza, Simon Leopold, Simon Miai, 
Simon Ida, dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice la dosar nr. 221/307/2016 
datele pe care le cunoaşte în legătură 
cu Fogel Frida, Fogel Hertzel, Fogel 
Regina, dispăruţi în Holocaust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice la dosar nr. 472/307/2016 
datele pe care le cunoaşte în legătură 
cu Deutsch Roza, dispărută în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 945 al.1 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
s ă  c o m u n i c e  l a  d o s a r  n r. 
2761/307/2015, pentru termenul de 
judecată din 7 aprilie 2016,  datele pe 
care le cunoaşte în legătură cu Fux 
Fisel, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în sat Breb, nr. 167, dispărut în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice la dosar nr. 232/307/2016 
datele pe care le cunoaşte în legătură 
cu Kaufman Berta - soţia lui Fried 
Mor, Kaufman Armin,Meisels Janka 
- soţia lui Kaufman Armin şi 
Kaufman Jeno, dispăruţi în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 945 al.1 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 
să comunice la dosar nr. 96/307/2016 
pentru termenul de judecată din 7 
aprilie 2016 datele pe care le cunoaşte 
în legătură cu FISCHELOVICS 
F I S H E L ,  F I S C H E L O V I C S 
GIZA-minoră şi FISCHELOVICS 
SAMUEL-minor, dispăruţi în Holo-
caust.

l În temeiul dispoziţiilor art. 944 al.2 
Cod procedură civilă, Federaţia 
Comunităţ i lor  Evreieşt i  Din 
România - Cultul Mozaic anunţă 
deschiderea procedurii de declarare a 
morţii, cu invitaţia ca orice persoană 

să comunice la dosar nr. 218/307/2016 
datele pe care le cunoaşte în legătură 
cu Stein Rozalia, dispărută în Holo-
caust.

l Weinberger Jolan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Sighetu-Mar-
maţiei, P-ţa Elisabeta (P-ţa Liber-
tăţii), nr. 11, jud. Maramureş,este 
chemată în judecată, la Judecătoria 
Sighetu-Marmaţiei, în calitate de 
intimată în Dosarul nr. 2096/307/2015 
pentru declararea morţii prezumate, 
în proces cu Federaţia Comunităţilor 
Evreieşti Din România - Cultul 
Mozaic, pentru termenul de judecată 
fixat la data 22.03.2016. Cine 
cunoaşte date despre intimată este 
rugat să le aducă la cunoştinţă 
instanţei.

l Furtea Magdalena Marcela se 
citează în calitate de moştenitoare 
legală (nepoată de frate postdecedat) 
a defunctei Nicolaescu Eugenia, în 
data de 31.03.2016, ora 10.00, la 
Biroul Individual Notarial Ionaş 
Alexandru Mihai, la sediul din Muni-
cipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 
76, judeţul Braşov- dezbatere succe-
sorală, dosar succesoral nr. 15/2016.

l Numitul Mihai Valentin Ilie, cu 
domiciliul în Craiova, Str. Lăcrămi-
oarei, nr. 11A (Bariera Vâlcii) este 
citat în calitate de pârât la Judecă-
toria Craiova în dosarul civil 
nr.5885/215/2015, având ca obiect 
divorţ cu minori, cu termen la 
05.04.2016, ora 8.30 la complet 
CMF4, în contradictoriu cu recla-
manta Mihai Liana Rosana.

ADUNĂRI GENERALE  
l Preşedintele convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 
S.C. SIAC S.A. pentru data de 
08.04.2016, orele 12.00 la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, str. Luigi Galvani 
20 bis, sector 2, cu următoarea ordine 
de zi: -Raportul administratorilor 
asupra activităţii desfăşurate în exer-
ciţiul financiar 2015; -Raportul 
cenzorilor asupra concluziilor 
desprinse din analiza bilanţului 
încheiat 2015; -Discutarea şi apro-
barea bilanţului 2015; -Stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
2016; -Repartizarea profitului nere-
partizat din anii anteriori; -Numirea 
comisiei de cenzori;  -Diverse 
probleme administrative. În cazul în 
care nu se întruneşte cvorumul legal 
Adunarea Generală a Acţionarilor 
este convocată pentru 09.04.2016, 
orele 12.00 la aceeaşi adresă. Materi-
alele informative ale adunării se pot 
procura de la sediul societăţii, înce-
pând cu 20.03.2016. Formularele de 
procură speciale se pot obţine şi se 
vor depune la sediul societăţii, până 
la 01.04.2016 la aceeaşi adresă.

l Consiliul de Administratie al Soci-
etatii Cooperative Mestesugaresti 
Imbracamintea intrunit in sedinta 
din 01.03.2016 convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a membrilor 
cooperatori in data de 04.04.2016 ora 
09.00, in Calea 13 Septembrie nr.118-
120, sector5, cu urmatoarea ordine de 
zi; Aprobarea raportului de gestiune 
al Consiliului de Administratie cu 
privire la rezultatele financiare obti-
nute in anul 2015, aprobarea situati-
ilor financiare anuale simplificate 
incheiate la 31.12.2015; aprobarea 
repartizarii profitului net; raportul 
cenzorului; raportul consiliului social; 
bugetul de venituri si cheltuieli pe 
anul 2016; sistemul de salarizare; 
ratificarea deciziilor emise de la 
ultima adunare generala; ratificarea 
contractelor de inchiriere emise de la 
ultima adunare generala; reevaluarea 
cladirilor;casarea de utilaje; descar-
carea de gestiune a Consiliului de 
Administratie pe anul 2015; exclu-
derea de membrii cooperatori; impu-
ternicirea d-nei Stanescu Dumitra 
pentru depunerea documentelor la 
Registrul Comertului; imputernicirea 
d-lui Gebaila Preda pentru semnarea 

scrisorilor de garantii bancare si a 
tuturor tranzactiilor efectuate de 
catre societate si Adunarea generala 
Extraordinara la ora 11:00 acelasi loc 
cu urmatoarea ordine de zi: Redu-
cerea capitalului social; desfiintarea 
unitatilor 30; 60;27; aprobarea cere-
rilor de cumparare a spatiilor, In 
cazul in care nu sunt indeplinite 
conditiile legale de cvorum, Aduna-
rile  generale se convoaca pe data de 
05.04.2016 in acelasi loc si la aceeasi 
ora.

l Subscrisa, ABC Asigurări Reasigu-
rări S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. 
Şcoala Floreasca, nr. 24, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/3129/1997, indicativ C.U.I. 
9438013,  sector 1 anunţă Convo-
carea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (AGOA) a ABC Asigu-
rări Reasigurări S.A.. Data desfăşu-
rării: 14.04.2016, ora 12.00. În cazul 
în care Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor nu poate fi ţinută la 
prima convocare, o a doua convocare 
este fixată pentru data de 15.04.2016, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Locul desfăşu-
rării: Sediul Hidroconstructia S.A. 
din B-dul Ferdinand nr. 90,  sector 2, 
Bucureşti. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare: 1. Raportul de 
gestiune, Situaţii financiare anuale 
2015, raportul auditorului financiar 
extern pentru acestea şi repartizarea 
profitului net. 2. Situaţii financiare 
anuale 2015 întocmite în conformi-
tate cu IFRS şi raportul auditorului 
financiar extern pentru acestea. 3. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru 2016. 4. Programul de inves-
tiții pe anul 2016. 5. Aprobarea audi-
torului  f inanciar extern şi  a 
condițiilor contractuale. 6. Aprobarea 
indemnizației administratorilor şi a 
limitei maxime a remunerației direc-
torilor Societății. 7. Mandatarea d-lui 
Mircea Hristofor, Preşedintele Consi-
liului de Administraţie să intreprindă 
direct sau prin delegare demersurile 
necesare pentru aducerea la îndepli-
nire a rezoluţiilor AGOA, să repre-
zinte Societatea în faţa Autorităţii de 
Supraveghere Financiară şi/sau 
tuturor celorlate autorităţi publice 
sau private din România pentru 
obţinerea oricăror aprobări necesare 
şi pentru înregistrarea rezoluţiilor de 
mai sus. Materialele pentru AGOA 
sunt puse la dispozitia acţionarilor 
spre consultare la sediul Societății 
începând cu data de 14 martie 2016. 
La AGOA sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe şi să voteze în condiţiile stabilite 
prin Actul Constitutiv, acţionarii 
înregistraţi în Registrul Actionarilor 
la sfârşitul zilei de 31.03.2016, data 
de referinţă stabilită conform art. 123 
alin.(2) din Legea nr. 31/1990. Acţio-
narii pot participa la şedinţa AGOA 
cu respectarea normei de reprezen-
tare, conform Actului Constitutiv. 
Aceştia pot fi reprezentaţi de către 
acţionari special împuterniciţi ai 
Societăţii pe baza unei procuri 
speciale (persoane fizice) şi pe baza 
unui mandat special  (pentru 
persoane juridice). Procurile şi 
mandatele vor fi depuse în original la 
sediul Societăţii, până la data de 
13.04.2016, ora 10:00. Accesul acţio-
narilor îndreptăţiti să participe la 
AGOA este permis prin proba identi-
tăţii acestora cu actul de identitate. 
Documentele şi materialele informa-
tive vor fi disponibile acţionarilor la 
sediul Societăţii din Str. Scoala 
Floreasca, nr. 24, sector 1. Presedin-
tele Consiliului de Administratie, Ec. 
Mircea Hristofor.  

l Subscrisa, ABC Asigurări Reasigu-
rări S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. 
Şcoala Floreasca, nr. 24, înmatricu-
lată la Registrul Comerţului sub nr. J 
40/3129/1997, indicativ CUI 9438013,  
sector 1 anunţă Convocarea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor (AGEA) a ABC Asigurări Reasi-
gurări S.A. Data desfăşurării: 14 
aprilie 2016, ora 13.00. În cazul în 
care Adunarea Generală Extraordi-
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nară a Acţionarilor nu poate fi ţinută 
la prima convocare, o a doua convo-
care este fixată pentru data de 15 
aprilie 2016, în acelaşi loc, la aceeaşi 
oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Locul 
desfăşurării: Sediul Hidroconstructia 
S.A. din B-dul Ferdinand nr. 90, 
sector 2, Bucureşti. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare: 1. 
Ratificarea Hotărârii Consiliului de 
Administraţie de finalizare a operaţi-
unii de majorare a capitalului social 
aprobată Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr. 155/31.12.2015 prin 
care s-a decis  majorarea capitalului 
social al Societăţii cu suma de 
3.000.000 lei (RON) de la 16.760.000 
lei (RON)  la 19.760.000 lei (RON), în 
temeiul atribuţiilor ce i-au fost dele-
gate conform art.11.7 din Actul 
Constitutiv. 2. Aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
articolul 6 „Capitalul social”, arti-
colul 6.1, articolul 6.2 şi articolul 6.3 
„Structura deţinerilor în capitalul 
social”, care vor avea următorul 
conţinut: ”Articolul 6 -Capitalul 
Social. 6.1. Capitalul social  subscris 

al Societăţii este de 19.760.000 lei 
(RON), vărsat în întregime în lei 
(RON), în numerar. 6.2. Capitalul 
social al Societăţii este împărţit în 
1.976.000 acţiuni nominative, emise 
în forma dematerializată cu o valoare 
nominală de 10 RON fiecare şi 
respectiv o valoare totală de  
19.760.000 lei (RON). 6.3. Structura 
deţinerilor în capitalul social al Socie-
tăţii este următoarea: •S.C. Hidro-
constructia S.A. deţine un număr de 
1.148.343 acţiuni în valoare de 
11.483.430 lei, reprezentând 58,11% 
din capitalul social; •S.C. IRIDEX 
Group Import Export S.R.L. deţine 
un număr de 349.561 acţiuni în 
valoare de 3.495.610 lei, reprezentând 
17,69 % din capitalul social; 
•IRIDEX Grup Constructii SRL, 
deţine un număr de 48.911 acţiuni în 
valoare de 489.110 lei, reprezentând 
2.48% din capitalul social; •S.C. 
Energoconstructia S.A. deţine un 
număr de 22.000 acţiuni în valoare de 
220.000 lei  reprezentând 1.11% din 
capitalul social; •S.C. PROIMSAT 
S.A. deţine un număr de 13.734 

acţiuni în valoare de 137.340 lei, 
reprezentând 0.70% din capitalul 
social; •S.C. APASCO  S.A. deţine un 
număr de 60.842 acţiuni în valoare de 
608.420 lei, reprezentând 3,08% din 
capitalul social; •S.C. COMINCO 
S.A. deţine un număr de 5.000 
acţiuni în valoare de 50.000 lei, repre-
zentând 0,25% din capitalul social; 
•S.C. EMIVAS CONS .S.R.L. deţine 
un număr de 2.184 acţiuni în valoare 
de 21.840 lei, reprezentând 0,11% din 
capitalul social; •S.C. FRIGOTEH-
NICA S.A. deţine un număr de  3.307  
acţiuni în valoare de 33.070 lei, repre-
zentând 0,17 % din capitalul social; 
•S.C. APA Proiect S.R.L deţine un 
număr de 2.106 acţiuni în valoare de 
21.060 lei, reprezentând 0.11% din 
capitalul social; •Persoane fizice 
deţinând un număr de 320.012 
acţiuni în valoare de 3.200.120 lei, 
reprezentând 16,19% din capitalul 
social, conform Registrului Acţiona-
rilor.” 3. Confirmarea delegării atri-
buţiilor prevăzute la art. 11.5 literele 
b), c) –cu excepţia domeniului şi 
activităţii principale, d) şi e) din 
Actul Constitutiv în competenţa 

Consiliului de Administraţie, având 
în vedere şi prevederile art. 220 
indice 1 din Legea 31/1990 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 4. 
Mandatarea dlui. Mircea Hristofor, 
să redacteze, să adopte şi să execute 
toate deciziile necesare pentru 
aducerea la îndeplinire a rezoluţiilor 
menţionate mai sus, inclusiv să 
redacteze şi să semneze varianta 
actualizată a Actului Constitutiv al 
Societăţii, să reprezinte Societatea în 
faţa Autoritatii de Supraveghere 
Financiară şi/sau tuturor celorlalte 
autorităţi publice sau private din 
România pentru obţinerea oricăror 
aprobări necesare şi pentru înregis-
trarea rezoluţiilor de mai sus. La 
AGEA sunt îndreptăţiţi să participe 
şi să voteze în condiţiile stabilite prin 
Actul Constitutiv, acţionarii înregis-
traţi în Registrul Actionarilor la 
sfârşitul zilei de 31.03.2016, data de 
referinţă stabilită conform art. 123 
alin.(2) din Legea nr.31/1990. Acţio-
narii pot participa la şedinţa AGEA 
cu respectarea normei de reprezen-
tare, conform Actului Constitutiv. 
Aceştia pot fi reprezentaţi de către 

acţionari special împuterniciţi ai 
Societăţii pe baza unei procuri 
speciale (persoane fizice) si pe baza 
unui mandat special  (pentru 
persoane juridice). Procurile şi 
mandatele vor fi depuse în original la 
sediul Societăţii, până la data de 
07.04.2016, ora 10:00. Accesul acţio-
narilor îndreptăţiti să participe la 
AGEA este permis prin proba identi-
tăţii acestora cu actul de identitate. 
Documentele şi materialele informa-
tive vor fi disponibile acţionarilor la 
sediul Societăţii din Str. Scoala 
Floreasca, nr.24, sector 1.  Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie, Ec. 
Mircea Hristofor.  

LICITAȚII  
l Debitorul SC Vigomarm SRL -în 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate 
la vânzare următoarele: 1.Teren 
499mp +1/100 cotă indiviză teren 
4,023mp af lat pe raza comunei 
Barcanesti, Sat Tatarani, jud. 
Prahova. Preț pornire licitație 
1.077,90 Euro exclusiv TVA. 2.

Autoutilitară Dacia Pick-up Double 
Cab, proprietatea SC Vigomarm 
SRL, preț pornire licitație -1.044,00 
Lei exclusiv TVA. 3.Mijloace fixe şi 
obiecte de inventar aparținând SC 
Vigomarm SRL  în valoare de 
7.096,80 Lei exclusiv TVA. Prețul de 
pornire al licitațiilor pentru teren, 
autoutilitară, mijloace fixe şi obiecte 
de inventar aparținând SC Vigo-
marm SRL  reprezintă 30% din 
valoarea de piață exclusiv TVA, 
arătată în Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun în parte, iar listele 
cu aceste bunuri pot fi obținute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon în 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitație este condiționată de: 
-Consemnarea în contul nr. RO51BI-
TRPH1RON031682CC01 deschis la 
Veneto Banca s.p.c.a Agenția Ploieşti 
până la orele 14 am din preziua stabi-
lită licitației, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziți-
onarea până la aceeaşi dată a Regu-
lamentelor de licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliară, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Bolintin Vale. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile, Anul 2016, luna Martie, ziua 
17. În temeiul art. 250 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face 
cunoscut că în ziua de 17, luna 03, anul 2016, ora 11, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc 
B5, parter, judeţul Giurgiu, se vor vinde prin licitaţie, următoarele bunuri mobile, proprietatea 
debitorului S.C. “Sara Real Construct” SRL, cu domiciliul fiscal în loc. Ulmi, sat. Trestieni, nr. -, judeţul 
Giurgiu, cod de identificare fiscală: 16912348: Denumirea bunului mobil, descriere sumară:, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism 
Toyota Avensis, Nr. înm. B-47-NRU, 8300 lei; Container Koro, 2900 lei; Auto Încărcător Volvo L-180, 
57500 lei; Transportor cu bandă, 550 lei; Draglină Nobas, 19350 lei; Autobasculantă Roman 19215 
DFR, 5450 lei; Excavator Komatsu PC 210, 25800 lei. Total: 119850 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.  227 
din 2015 privind Codul Fiscal. Bunul/urile mobil/e mai sus menționat/e sunt/ nu sunt grevate de 
drepturi reale și privilegii ale altor creditori: ...... 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 în ziua precedentă 
termenului de vânzare prin licitație următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei 
de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu 
mențiunea „taxă participare licitație 10%”); 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; pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; dovada emisă de organele fiscale 
că nu are obligații fiscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și, respectiv, 
la bugetul local, conform art. 250 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participă la licitație în numele 
debitorului executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250 alin. (9). Cererea de înscriere 
însoțită de documentația mai sus menționată se depune numai la Registratura Serviciului Fiscal 
Orășenesc Bolintin Vale situat în județul Giurgiu, oraș Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, 
ofertanții urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, 
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.270.520.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal 
Orăşenesc Bolintin Vale. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 17, luna 03, anul 
2016, ora 11:30, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, judeţul Giurgiu, se vor 
vinde prin licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. “Sara Real Construct” 
SRL, cu domiciliul fiscal în loc. Ulmi, sat. Trestieni, nr. -, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală - 
16912348: Denumirea bunului mobil, descriere sumară:, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Teren extravilan, suprafața - 7.000 mp, 15500 lei; 
Teren extravilan, suprafața - 16300 mp, 27000 lei; Teren extravilan, suprafața - 11700 mp, 19500 lei; 
Teren extravilan, suprafața - 4800 mp, 7125 lei. Total: 69125 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227 
din 2015 privind Codul Fiscal. Bunul/urile mobil/e mai sus menţionat/e sunt/ nu sunt grevate de 
drepturi reale şi privilegii ale altor creditori: ...... 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 precedentă 
termenului de vânzare prin licitaţie următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei 
de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu 
menţiunea „taxă participare licitaţie 10%”); 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; pentru 
persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; dovada emisă de organele fiscale 
că nu are obligaţii fiscale restante (la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, 
la bugetul local, conform art. 250 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală; declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu participa la licitaţie în numele 
debitorului executat silit, pentru respectarea prevederilor art. 250 alin. (9). Cererea de înscriere 
însoţită de documentaţia mai sus menţionată se depune numai la Registratura Serviciului Fiscal 
Orăşenesc Bolintin Vale situat în judeţul Giurgiu, oraş Bolintin Vale, str. Republicii, bloc B5, parter, 
ofertanţii 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. 260 - 
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0246 270 520.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Anghel Cristina Antonia - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în suprafață de 500 mp și teren 
extravilan în suprafață de 4500 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 
36.583 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 că 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 23/03/2016. Licitația va avea 
loc în data de 24/03/2016, ora 11:00:00, la Serviciul 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 
0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Oprescu Alexandra Elena - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Teren intravilan în suprafață de 3219 mp, situat în 
Curtea de Argeș, punct "Lunca Noaptes". Valoare [Ron, fără TVA]: 
43.203 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 că 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 22/03/2016. Licitația va avea 
loc în data de 23/03/2016, ora 13:00:00, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Busegeanu Danut - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire: Autoturism Dacia Logan, an de fabricație 2004. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 3.312 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 21/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
22/03/2016, ora 13:00:00, 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 Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice. Numar de operator de date cu 
caracter personal 20002. Nr. S.C.E.S.P.J. 56806/03.03.2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că se vor vinde prin licitație următoarele bunuri, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, 
camera nr. 6, după cum urmează: 1. În data de 22, luna martie, anul 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 
1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Mikyrad Interserv SRL, cu domiciliul fiscal declarat 
în localitatea Ploiești, str. Cameliei, nr. 18, bl. 25A, sc. B, et. 4, ap. 38, cod unic de înregistrare fiscală 32003145, dosar de executare nr. M-
2188, la prețul de pornire a licitației 16.713 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%: - Modul metalic cu caracter provizoriu în suprafață de 
20 mp. Destinație - spațiu comercial, localizat în Ploiești str. Catinei, FN. 2. În data de 23, luna martie, anul 2016, orele 12.00, în localitatea 
Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Montes Tour 
S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Bdul. Republicii, nr. 128, bl. 16B2, sc. A, ap. 33, cod unic de înregistrare fiscală 
18104756, dosar de executare nr. M-1076, la prețul de pornire a licitației 8.080 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%: - Autoutilitară 
marca Dacia Logan, combustibil benzină, număr înmatriculare PH-14-DNW, număr identificare UU1FSD1E537988372, 1390 cc, 55 kw, 
culoare alb, an fabricație 2007. 3. În data de 24, luna martie, anul 2016, ora 12.00, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Cipicu Impex S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Bdul. Republicii, nr. 
141, bl. 31C1, sc. A, ap. 28, cod unic de înregistrare fiscală 5223593, dosar de executare nr. C- 1118: - Autoutilitară marca Renault Trafic, 
combustibil motorină, număr înmatriculare PH-13-WDN, număr identificare VF1FLBUBC8Y289592, 1995 cc, 84 kw, culoare alb, an 
fabricație 2008, la prețul de pornire a licitației 21.540 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. - Autoturism marca Dacia Logan Break, 
combustibil motorină, serie șasiu UU1KSDEW539694803, 1461 cc, 63 kw, culoare gri, an fabricație 2008, număr înmatriculare PH-13-
UDA, la prețul de pornire a licitației 9.300 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. 4. În data de 29, luna martie, anul 2016, orele 12.00, în 
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului 
Simple Creative Things SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Poligonului, nr. 1, cod unic de înregistrare fiscală 32764880, dosar 
de executare nr. S-2637, la prețul de pornire a licitației 13.330lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%: - Autoutilitară N1, Furgon Marca Fiat, 
varianta 223/WXN1A/Doblo, nr. id. ZFA22300005725987, capacitate cilindrică 1248 cmc, puterea 55 kv, sursa de energie motorină, 
culoare alb, nr. înmatriculare PH 15 AUS. 5. În data de 30, luna martie, anul 2016, orele 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 
22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Volymar Benz SRL, cu domiciliul fiscal 
declarat în localitatea Barcanesti, str. Barcanesti, nr. 1, județul Prahova, cod unic de înregistrare fiscală 18709898, dosar de executare nr. 
556/29/50/13/2015/56224, la prețul de pornire a licitației 72.800 lei (exclusiv TVA), cu cota de TVA 20%. - imobil constituit din teren 
arabil în suprafață de 2400 mp, situat în intravilanul Mun. Ploiești, județul Prahova, tarla 40, parcela A600/31. Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de 
pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură 
Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162, 163, 164. Data afișării: 07.03.2016.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Plesa Gheorghe - Valea Danului, după cum urmează: Denumire, 
Valoare [Ron, fără TVA]: Teren arabil intravilan în suprafață de 
2300 mp, situat în localitatea Valea Danului, 30.677 lei; Teren 
intravilan fâneață în suprafață de 3800 mp, situat în localitatea 
Valea Danului, 28.010 lei; Teren intravilan curți construcții în 
suprafață de 200 mp și casă de locuit în suprafață de 18 mp, 
situate în Valea Danului, 3.335 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 18/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
21/03/2016, ora 11:00:00, la Serviciul 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 Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Asnet Telecom SRL – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Spațiu comercial birou, în 
suprafață de 49 mp, situat în Curtea de Argeș, 143.384 lei; Clădire 
spațiu comercial, în suprafață de 69 mp, situată în Curtea de 
Argeș, 219.743 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 că 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 
17/03/2016. Licitația va avea loc în data de 18/03/2016, ora 
13:00:00, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Asnet Telecom SRL – Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mobilier și birotică, 11.370 
lei; Autoturism Mercedes Benz, 29.010 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 17/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
18/03/2016, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
VGA Coriam Enterprise SRL – Mălureni, după cum urmează: 
Denumire: Remorcă Stema M 4075, culoare gri, an fabricație 
2010. Valoare [Ron, fără TVA]: 1.160 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 24/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
25/03/2016, ora 13:00:00, 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.

autoutilitara, mijloacele fixe și obiec-
tele de inventar prima ședință de 
licitație a fost fixată în data de 
11.03.2016, ora 15.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
în data de 18.03.2016; 25.03.2016; 
01.04.2016; 08.04.2016 ora 15.00. 
Toate ședințtele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr. 44 A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Subscrisa Dinu Urse și Asociații 
SPRL în calitate de lichidator judi-
ciar al SC Universal Comprod 
Gheorghita SRL cu sediul în com. 
Blejoi, DN 1 KM 5, județul Prahova, 
J29/3225/1994, CUI 6697960, desem-
nată prin Încheierea de ședință din 
data de 09.06.2015 pronunțată de 
Tribunalul Prahova, Secția a-II-a 
Civilă de Contencios Administrativ și 
F i s ca l ,  în  cadru l  dosaru lu i 
2261/105/2012, aducem la cunoștință 
următoarele: În cadrul Adunării 
Creditorilor din data de 10.12.2015, a 
fost aprobată valorificarea prin 
metoda negocierii directe cu cumpă-

rator cunoscut a proprietății imobi-
liare Restaurant “Regina Noptii”  
–spaț iu  a l imentaț ie  publ ică , 
construcții și amenajări -imobil situat 
în Comuna Paulesti, Sat Paulesti, 
Județ Prahova, T18, Pcc 639, compus 
din construcții comerciale C1 -restau-
rant S+P+E (parțial), C2 -restaurant 
P+1 (parțial), C3 –locuință servici P 
+M, C4 -construcție anexă centrală 
termică, amenajări de teren, alei de 
incintă platforme, parcare și compo-
nente nonimobiliare. În urma desfă-
șurării ședinței de negociere din data 
de 02.03.2016, oferta cea mai bună a 
fost de 2.000.000 euro exclusiv TVA. 
Pasul de supraofertare este de 25.000 
euro din prețul cel mai mare oferit de 
potențialii cumpărători. Cei intere-
sați vor depune la sediul social al 
lichidatorului judiciar din București, 
str. Buzești nr. 71, et. 2, cam 203, 
sector 1, ofertele de supraofertare în 
conformitate cu prevederile art. 118 
alin. 4 din Legea 85/2006 și cu respec-
tarea celorlalte condiţii prevăzute în 
Caietul de sarcini în termen de 30 de 
zile de la data publicării prezentului 
anunț. Ședința de licitație pentru 
situația în care, în termenul de 30 de 
zile se vor înregistra oferte, va avea 
loc în data de 07.04.2016, ora 15.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, 
cam. 203, sector 1. Informații supli-
mentare se pot obține la telefonul 

021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Publicaţie de vânzare Cabinet 
Individual de Insolvenţă - Agatie 
Eugen, lichidator judiciar al SC 
Bucur Com Impex SRL - în faliment 
( C U I  R O  3 6 5 5 7 0 6 ,  N r. R C 
J34/331/1993), scoate la licitaţie 
publică imobilul: spaţiu comercial 
Restaurant, în suprafaţă de 193 mp, 
situat în str. Carpaţi, bl. 409, parter, 
mun.  Roșior i i  de  Vede,  jud. 
Teleorman, CF nr. 20114-C1-U3) nr 
C.F. vechi 1380) și Nr. Cadastral 
515/0/1, ce aparţine SC bucur Com 
Impex SRL. Preţul de pornire a lici-
taţiei este de 60.000 Euro (aproxi-
mativ 270.000 lei) fătă TVA. Licitaţia 
va avea loc la data de 23.03.2016, ora 
11,00 la adresa imobilului scos la 
vânzare din str. Carpaţi, bl. 409, 
parter, mun. Roșiorii de Vede, judeţul 

Teleorman. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va relua în fiecare joi a 
următoarelor patru săptămâni, ora 
11,00 la aceeași adresă. Garanţia de 
participare la licitaţie este 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei (exclusiv 
TVA) și va fi depusă până la deschi-
d e r e a  l i c i t a ţ i e i  î n  c o n t u l 
RO43BRDE350SV15823643500 
deschis la BRD-GSG SA Sucursala 
Teleorman. Pasul de licitaţie va fi de 
2.000 lei. Pentru participanţii la lici-
taţie, în caz de neadjudecare, 
garanţia se restituie. Plata se face în 
termen de 30 de zile de la data adju-
decării, când va fi întocmi și 
contractul de vânzare-cumpărare în 
formă autentică la Notarul Public. În 
caz de renunţare sau în cazul imposi-
bilităţii efectuării plăţii în termenul 
stabilit, cumpărătorul va pierde 
garanţia de participare la licitaţie și 
se vor organiza noi licitaţii de 

vânzare a bunului imobil. Documen-
tele pe care ofertanţii vor trebui să le 
prezinte pentru participare la lici-
taţie: a) persoane juridice: Codul 
Unic de Înregistrare (CUI); dovada 
depunerii garanţiei; împuternicirea 
pentru persoana desemnată să parti-
cipe la licitaţie. Persoane fizice: Actul 
de identitate; dovada depunerii 
garanţiei. Pentru alte informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa lichi-
datorului judiciar la nr. 0722.552726.

l Primăria comunei Ibănești, cu 
sediul în comuna Ibănești, str. Princi-
pală, nr. 708, jud. Mureș, tel: 0265-
538300/fax: 0265-538112, e-mail: 
ibanesti@cjmures.ro, web: www.
ibanesti.ro anunţă inițierea proce-
durii de negociere directă pentru 
închirierea unui spaţiu de 20,00 mp 
din incinta Căminului cultural 
Ibănești, care face parte din dome-

niul public al comunei Ibănești, situat 
în Ibănești, nr. 607, jud. Mureș, 
înscris în CF Nr. 50946 Ibănești, în 
vederea încasării abonamentelor de 
cablu și internet – cod CAEN 7020, 
dat fiind faptul că la licitația din data 
de 04.03.2016 nu a fost depusă nicio 
ofertă. Preţul de pornire la procedura 
negocierii directe pentru spaţiul 
descris este de 1 euro/mp/lună. Taxa 
caietelor de sarcini este de 25 lei. 
Condiţiile de participare la proce-
dura negocierii directe și caietul de 
sarcini se pot obţine până la data de 
16.03.2016 ora 1600  de la registra-
tura Primăriei Ibănești, începând cu 
data de 08.03.2016. Persoana intere-
sată are dreptul de a solicita clarifi-
cări privind documentaţia de 
atribuire până la data de 17.03.2016.  
Ofertele de participare la licitaţie se 
depun în două exemplare la registra-
tura Primăriei Ibănești până la data 
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de 22.03.2016, ora 10:00.  Negocierea 
directă se va desfășura în data de 
22.03.2016 ora 1100 la sediul Primă-
riei comunei Ibănești, str. Principală, 
nr. 708, jud. Mureș. Anunțul negoci-
erii directe a fost transmis în data de 
04.03.2016 către Jurnalul Național și 
Zi de Zi Mureș  în vederea publicării 
lui în numărul care apare luni, 7 
martie 2016, la secţiunea mica publi-
citate. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul Primăriei, telefon 
0265/538300.

l Anunţ de participare la licitaţie 
deschisă pentru închiriere și concesi-
onări  de bunuri. 1. Consiliul local  
Deleni, judetul Iasi, telefon/fax: 
0232.732070. 2. Închiriază prin lici-
tatie publica deschisă cu selectie de 
oferte: a) "teren în suprafaţă de 
12587 m.p.ocupată cu iaz ‘’  ; b) 
,,teren în suprafaţă de 21,54 m.p.ocu-
pată cu islaz ‘’. 3. Concesionează prin 
licitatie publica deschisă cu selectie 
de oferte: c) ,,teren în suprafaţă de 
5778,3m.p.împărţită în 6 loturi în 
vederea  construirii de locuinţe 
pentru locuitori din comuna Deleni’’. 
4.Documentatiile  de atribuire se pot 
achizitiona de la sediul Primariei 
Deleni , compartimentul achizitii 
publice  începînd cu data de 
07.03.2016. Persoana de contact: 
Insp. Elena Niţă. 5. Data limita de 
primire a solicitărilor de clarificări la 
Primaria Deleni: - 11.03.2016 ora 
16.00 – pentru închirieri -  24.03.2016 
ora 16.00 – pentru concesionări. 6.
Data limita de depunere a ofertelor 
este: - 15.03.2016 ora 10.00 – pentru 

închirieri. - 28 .03.2014 ora 10.00 - 
pentru concesionări. 7. Ofertele se 
vor deschide la data de:  - 15.03.2016 
ora 11.00 pentru: ,,teren în suprafaţă 
de 12587 m.p.ocupată cu iaz ‘’  ; - 
15.03.2016 ora 13.00 pentru: ,,teren în 
suprafaţă de 21,54 m.p.ocupată cu 
islaz‘’ , la sediul Primariei Deleni; - 
28.03.2016 ora 12.00  pentru concesi-
onare: ,, teren în suprafaţă de 5778,3 
m.p.împărţită în 6 loturi ’’. 8. Eventu-
alele contestatii se vor depune in 
termen de 5 zile de la comunicarea 
actului atacat la Tribunalul Hîrlău; 9. 
Anuntul a fost transmis spre publi-
care pentru data de 05.03.2016.

l Anunţul privind organizarea licita-
ţiei de vânzare de masă lemnoasă 
fasonată. Organizatorul licitaţiei: 
Ocolul silvic Ardud R.A., loc.Ardud, 
str. Nouă, nr. l, jud.Satu Mare, tel./
fax: 0261.771.600, ocolulsilvi-
cardud@yahoo.com. Data și ora 
desfășurării licitaţiei: 18.03.2016, ora 
10.00. Locul desfășurării licitaţiei: 
loc.Ardud, str.Nouă, nr.l, jud.Satu 
Mare. Tipul licitaţiei: licitaţie publică 
cu strigare. Licitaţia este organizată 
și se va desfășura conform prevede-
rilor Regulamentului de valoriflcare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.924/2015. 
Data și ora organizării preselecţiei: 
14.03.2016, ora 10.00. Data și ora-li-
mită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie și 
înscrierea la licitaţie: 11.03.2016, ora 
14.00. Lista partizilor care se lici-
tează, preţul de pornire a licitaţiei și 

pasul de licitare pentru fiecare 
partidă sunt afișate la sediul organi-
zatorului și pe site-ul: www.prima-
riaardud.ro -secţiunea ocolulsilvic, 
după caz. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
50,00mc, din care pe sortimente: 
-lemn pentru cherestea: 50,00 (mc); 
și, respectiv, pe specii și grupe de 
specii: -stejari: 50,00 (mc). Masa 
lemnoasă fasonată oferită spre 
vânzare nu provine din fondul fores-
tier proprietate publică certificat. 
Masa lemnoasă fasonată rămasă 
neadjudecată după încheierea licita-
ţiei nu se poate adjudeca prin nego-
ciere, în aceeași zi, în condiţiile 
prevăzute de prezentul regulament și 
de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 07.03.2016. Alte 
informaţii privind organizarea și 
desfășurarea licitaţiei: Documentaţia 
privind desfășurarea licitaţiei și 
partizile scoase la licitaţie se poate 
obţine de la sediul Ocolului silvic 
Ardud R.A., loc.Ardud, str.Nouă, 
nr.1, Jud.Satu Mare (contact: 
0762.625.186 -ing.Abrihan Gheorghe, 
0261.771.600 -secretariat). Pentru 
informaţii și date suplimentare vă 
puteţi adresa organizatorului licita-
ţiei la sediul Ocolului silvic Ardud 
R.A.

l Consiliul Local al Comunei 
Lumina , jud. Constanta ,organi-
zeaza in data de 28.03.2016 ora 10 
la sediul din str. Mare nr. 170 lici-
tatie publica deschisa in vederea 
concesionarii  urmatoarelor supra-
fete de teren, ce fac parte din dome-

niul privat al comunei Lumina: 
-teren intravilan  in suprafata de 
667 mp  situat in Lumina, str. Isla-
zului,   com. Lumina, jud.Constanta 
cu destinatia curti constructii; -teren 
intravilan  in suprafata de 242 mp  
situat in Lumina, str.Morii,  com. 
Lumina , jud.Constanta cu desti-
natia curti constructii; -teren intra-
vilan  in suprafata de 452 mp  situat 
in Lumina, zona Morii nr.79 -str.9 
Mai, lot 11, com. Lumina, jud.
Constanta cu destinatia curti 
constructii. 1. Informaţii generale 
privind concedentul: Primaria 
Comunei Lumina, Jud.Constanta, 
adresa Str. Mare nr.170, cod 907175, 
tel/fax 0241-251828,  0241-251744, 
cod fiscal 4671807, primarialu-
mina@yahoo.com. 2. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 
Documentaţia va putea fi achiziţio-
nată  de la  sediul  Comunei Lumina 
jud .Constanta ,  Strada  Mare 
nr.170-Compartimentul Achizitii 
Publice si Concesiuni. Documen-
taţia de atribuire va fi pusă la dispo-
ziţia celor interesaţi contra sumei de 
500lei   si a taxei de participare la 
licitatie  de 250 de lei. Garantia de 
participare la licitatie este  in 
cuantum de  100  lei si se poate 
depune  în numerar la casieria 
concedentului  sau in  contul 
RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanta. 3. 
Informaţii privind ofertele: 3.1 Data 
limită de depunere a ofertelor:Ter-
menul limită de depunere a ofer-
telor este data de 25.03.2016 ora 12. 
3.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele se depun în plic 
închis la Registratura Primariei  

Lumina, localitatea Lumina, Jud.
Constanta, Strada Mare nr.170. 3.3. 
Prezentarea ofertelor: Ofertele se 
vor prezenta conform instructiu-
nilor din documentatia de atribuire. 
4. Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: Şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfășura in 
data de : 28.03.2016 ora 10 la Sala 
de Sedinte a Consiliului  Comunei 
Lumina  5. criteriul de atribuire: 
criteriul de atribuire ales de catre 
autoritatea contractanta este este 
“oferta cu pretul cel mai mare” 
pentru plata redeventei. Informatii 
suplimentare   se pot obtine la nr. de 
telefon   0241-251828.   

l PRICEWATERHOUSECOO-
PERS Business Recovery Services 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei Banca Columna 
S.A. (bancă în faliment), anunţă 
vânzarea în bloc prin licitaţie publică, 
deschisă, cu strigare, ascendentă, a 1. 
Drepturilor l i t igioase asupra 
Construcţiei- Spaţiu comercial situat 
la parterul imobilului din Drobeta 
Turnu- Severin, Str. Aurelian nr.44, 
Judeţul Mehedinţi, în suprafaţă 
construită de 294,725 mp; 2. Bunu-
rilor mobile atașate construcţiei, 
respectiv: 1 aparat climatizare (nr. 
inv. 300001), 1 centrală telefonică (nr. 
inv. 300002), 1 sistem de securitate 
(nr. inv. 800001), 1 scară 0043 (nr. inv. 
700119); 3. Bunurilor mobile descrise 
în Anexa 1 la Regulamentul de 
vânzare. Preţul de pornire al Licita-
ţiei pentru drepturile litigioase 
asupra imobilului- spaţiu comercial 
situat în Drobeta Turnu-Severin, Str. 
Aurelian nr.44, Judeţul Mehedinţi, 
precum și a bunurilor mobile aflate în 
patrimoniul Debitoarei S.C. Banca 
Columna S.A. (bancă în faliment) 
este de 165.000 EUR, la care se 
adaugă TVA-ul, după caz. Licitaţia 
se organizează la data de 22.03.2016, 
la orele 14.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Lakeview 
Building, str. Barbu Văcărescu nr. 
301-311, etaj 8, sector 2. Regula-
mentul de vânzare poate fi achiziţi-
onat la preţul de 500 Ron, plus TVA. 
Pentru participarea la licitaţie, 
procurarea Regulamentului de 
vânzare este obligatorie, obţinân-
du-se de la sediul lichidatorului judi-
ciar, în zilele lucrătoare, între orele 
09:00-17:00, pe baza actului de iden-
titate și/sau a unui document de 
reprezentare, precum și a dovezii de 
plată a preţului Regulamentului. În 
vederea participării la licitaţie se va 
constitui o Garanţie de participare în 
cuantum de 10% din preţul de 
pornire, respectiv de 16.500 EUR 
(echivalent în RON la cursul RON/
EUR afișat de BNR la data constitu-
irii garanţiei), care se va depune 
împreună cu restul documentaţiei de 

participare, conform Regulamen-
tului de vânzare, la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r 
PricewaterhouseCoopers Business 
Recovery Services IPURL, până la 
data de 21.03.2016, orele 16.00. 
Pentru vizitarea bunurilor, achiziţio-
narea Regulamentului de vânzare și 
a eventualelor informaţii suplimen-
tare vă rugăm să contactaţi lichida-
torul judiciar la tel. 021.225.30.00, 
fax: 021.225.36.50, persoane de 
contact: Octavia Aldea și Cristian 
Răvășilă, e-mail: cristian.ravasila@
ro.pwc.com, octavia.aldea@ro.pwc.
com.

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal eliberat în 
3.06.1975, pe numele Pârvănescu 
Margareta și Pârvănescu Ioan. Îl 
declar nul. 

l Pierdut Contract construire 
nr.3100/1969/03.04.1969 și Proces-
verbal din 19.08.1969, pe numele 
Opaiţ Eugenia. Le declar nule. 

l Pierdut Contract construire 
nr.726/V/28.03.1974 și Proces-verbal 
din 22.07.1974, pe numele Jugănaru 
Dumitru. Le declar nule. 

l Pierdut Certificat Ambarcaţiune 
de Agrement nr. 07224, emis de Căpi-
tănia Snagov, pe numele Stanciu 
Claudiu. Îl declar nul.

l Pierdut atestat pază eliberat de 
Poliția Municipiului Drobeta– 
Turnu– Severin, jud. Mehedinți, pe 
numele: Epure Ştefan. Se declară 
nul!

l S.C. Rooks Recruitment Internati-
onal cu sediul în st. Novaci nr. 12, bl. 
P61, sc.1, ap. 26, Sector 5, București, 
C.U.I. 15672352, J40/11100/2003, 
declar pierdute (nule): Act consti-
tutiv, Hotărâre judecătorească, Certi-
ficat constatator sediu, Certificat de 
înregistrare.

l Pierdut chitanțe seria VL PLAS nr. 
16248 și 16249 completate (exemplar 
roșu) și nr. 16250 ștampilată și 
necompletată aparținând SC PLAS 
–TURO SRL, cu sediul în RM 
Vâlcea, str. depozitelor, nr 5, județul 
Vâlcea; J38/398/1997; CUI RO 
9620618. Se declară nule. 

l Declarăm pierdut și anulat certifi-
catul constatator eliberat la data de 
21.11.2013 în baza declaraţiei model 
3 nr. 411732 din 08.11.2013, al socie-
tăţii Sungrove România S.R.L. (CUI 
15455159, J40/6887/2003, sediul: 
București, Sect. 3, Strada Sfântă 
Vineri, nr. 29, parter) privind activită-
ţile desfășurate de societate la sediul 
social.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
II Bold Marius Ciprian – Brăduleț, după cum urmează: Denumire: 
Teren în suprafață de 2795 mp, situat în localitatea Arefu, jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 42.680 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 22/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
23/03/2016, ora 11:00:00, la Serviciul 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 Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Floarea Ion – Cicănești, după cum urmează: Denumire: Teren 
agricol în suprafață de 1,42 ha, situat în localitatea Cicănești , jud. 
Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 17.996 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 24/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
25/03/2016, ora 11:00:00, la Serviciul 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 Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Grozavu Avram – Albești, după cum urmează: Denumire: 
Autobasculantă trans cereale marca Roman, an fabricație 1998. 
Valoare [Ron, fără TVA]: 10.601 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 că 
încasată de către Trezorerie) în contul  RO31TREZ0485067XXX00
3271, 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 23/03/2016. Licitația va avea loc în data de 
24/03/2016, ora 13:00:00, la Serviciul 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 Serviciul 
Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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: 
Popa Mircea - Curtea de Argeș, după cum urmează: Denumire: 
Renault Megane 1,9 DTI , culoare gri, an fabricație 2002. Valoare 
[Ron, fără TVA]: 6.000 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 că 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 
15/03/2016. Licitația va avea loc în data de 16/03/2016, ora 
13:00:00, 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.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 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 Ranger"S Land SRL - Curtea de Argeș, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de croit, 1.625 lei; 
Mașini de cusut - 30 bucăți, 12.630 lei; Compresor, 976 lei; Mașini 
de bătut cheiță, nasturi și butoniere- 3 bucăți, 2.437 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 că 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 18/03/2016. Licitația va avea 
loc în data de 21/03/2016, ora 13:00:00, la Serviciul 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 
0248.722159.

ANUNȚURI




