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OFERTE SERVICIU
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia de director
vânzări, pentru distribuţie naţională. CV se pot
trimite pe adresa de email office@happyfursec.ro.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură Marin Drăcea (INCDS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul
muncii, organizează în data de 25.09.2015 orele
09,00 concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante de inginer, economist, tehnician și
pădurar în centrala INCDS (1 inginer, 2 tehnicieni, 1 economist-act. IFN și inginer-act. achiziții
publice) și la Staţiunile Focșani (1 inginer-act.
IFN), Bistrița (1 inginer, 1 tehnician-act. IFN),
Simeria (1 inginer-act. IFN), Caransebeș (1 inginer-act. IFN), Brașov (1 inginer temporar
vacant-act. IFN), și Baza experimentală silvică
Caransebeș (1 inginer și 1 pădurar). Condiţii de
participare: - absolvent al învăţămîntului superior
de specialitate silvic-act. IFN. - absolvent al învăţămîntului liceal sau postliceal de specialitate
silvic-act. IFN (2 posturi); - absolvent al învăţămîntului liceal-act. IFN (1 post); - absolvent al
învăţămîntului superior de specialitate silvicminim 3 ani vechime (achiziții); - absolvent al
învăţămîntului superior de specialitate silvic-Baza
exp. Caransebeș; - absolvent al învăţămîntului
liceal silvic- Baza exp. Caransebeș (pădurar);văţămntului. Dosarul de concurs va cuprinde:
-cerere prin care se solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea
organizată pentru ocuparea postului vacant
anunţat; - curriculum vitae; - diploma ce atestă
studiile prevăzute la condiţiile de participare
(original și copie); - adeverinţă privind vechimea
în muncă; - certificat de cazier judiciar; - buletin/
carte de identitate (original și copie); - adeverinţă
medicală, eliberată de medicul de familie, care să
ateste starea de sănătate, respectiv că este apt
pentru angajare; - recomandare de la ultimul loc
de muncă din care să rezulte profilul profesional
și moral (absolvenţii care se încadrează prima
dată vor prezenta recomandare de la unitatea de
învăţămînt absolvită). Probele de concurs : lucrare scrisă și interviu. Concursul se va desfășura la sediul Incds Marin Drăcea, loc. Voluntari,
Bdul. Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov. Termenul pentru
depunerea contestaţiilor, după afișarea rezultatelor este de trei zile. Relaţii suplimentare,
înscrieri și depunerea dosarelor la sediul Incds
Marin Drăcea, tel. 0213503238-int.138;
0744362439; 0745178926; fax 0318157873, e-mail
budicawaly@yahoo.com, pînă la data de
21.09.2015, orele 16,00.
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Albinuțele”,
Sector 6, București organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor
contractuale de execuție, vacante, astfel:
•Personal auxiliar: -administrator financiar (0,5
posturi); -administrator patrimoniu (1 posturi).
•Personal nedidactic: -bucătar (1 posturi);
-muncitor bucătărie– ajutor bucătar (1 posturi);
-muncitor calificat întreținere ( cu autorizație de
ANAF – Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P.
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță
organizarea licitației privind vânzarea
imobilului - teren în suprafață de 90
mp, situat în orașul Bușteni, B-dul.
L i b e r t ă ț i i n r. 9 8 , j u d . P ra h ova ,
aparținând debitorului Popescu Mircea
Ion. Licitația se va desfășura la sediul
organului ﬁscal din Bușteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de
21.09.2015, ora 11.00. Prețul de
pornire al licitației este de 24.875 lei
(exclusiv TVA). Anunțul nr. 31602/
07.09.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site- ul
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condiții de
participare și acte necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.320155, persoană de
contact Cofaru Ernestina.

fochist )– 1 posturi; -îngrijitor (8 posturi). Pentru
a ocupa un post contractual de execuție vacant,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3 al Regulamentului- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de execuție sunt:
•Personal auxiliar: -Studii superioare de calificare
în domeniu (conform art.250 litera k) și l) din
Legea educției naționale/ 2011), absolvite cu
diplomă. •Personal nedidactic: -studii generale
sau medii; -pentru bucătar se cere certificat/
diplomă calificare bucătar, experienţa în domeniu
constituie un avantaj; -pentru muncitor calificat
întreținere (cu autorizație de fochist) se cere certificat/ autorizație de calificare în domeniu; -pentru
îngrijitor nu se cere experiență. Concursul se va
organiza conform calendarului următor: •Etapa
I: -23 septembrie 2015, ora 14.00 data limită până
la care se depun dosarele la sediul unității; -24
septembrie 2015, ora 18.00 afișarea rezultatelor
pentru selecția dosarelor; -25 septembrie 2015,
între orele 10.00–14.00 depunerea contestațiilor;
•Etapa a II–a: -29 septembrie 2015, ora 10.00
proba scrisă -30 septembrie 2015, ora 09.00 proba
practică; -1 octombrie 2015, ora 09.00 proba
interviu; -2 octombrie 2015, ora 14.00 afișarea
rezultatelor; -5 octombrie 2015, între orele
10.00–14.00 depunerea contestațiilor; -6 octombrie 2015, ora 18.00 afișarea rezultatelor finale;
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Albinuțele”, Sector 6,
București, tel: 0747.07.36.18.

VÂNZĂRI DIVERSE
Traco-dacii și romanii erau
harnici, viteji și credeau în
nemurirea suf letului. Sunt
mândria românilor de pretutindeni. Tel. 0733.940.772,
0761.674.276.

CITAȚII
Coroabă Andreea Cristina este citată în calitate
de pârâtă în dosarul nr 98/241/2015, la Judecătoria Horezu, în 14.09.2015 - divorț.
Este citată pentru data de 01.10.2015, orele 8.30,
Ţurcanu Ileana, în calitate de intimată în dosarul
nr. 14245/193/2014 al Judecătoriei Botoșani,
având ca obiect „contestaţie la executare” în
contradictoriu cu contestatoarea Caciuc Eugenia.
Numiţii Cimpoia Vasile domiciliat în comuna
Casin, judeţul Bacău, Cimpoia Elena domiciliată
în oraș Onești, str. Libertăţii, nr. 29, sc A, apt. 8,
judeţul Bacău, Calistru George Valentin domiciliat în comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Arad,
sunt citaţi în dosar nr. 1890/222/2009* la termenul
din data de 14.10.2015, la Judecătoria Dorohoi în
calitate de pârâţi, ,,partaj succesoral”, reclamantă
Aghiorghiesei Rodica.
ANAF – Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P.
Prahova - S.F.O. Bușteni, anunță
organizarea licitației privind vânzarea
Autoturismului Dacia, an fabricație
2006, culoare roșu, serie șasiu
U U 1 L S D A E H 3 6 7 1 5 4 1 3 , n r.
înmatriculare PH-05-TOM, proprietatea
debitorului Toma Denis Sebastian.
Licitația se va desfășura la sediul
organului ﬁscal din Bușteni, str. Nestor
Ureche, nr. 3, jud. Prahova, în ziua de
22.09.2015, ora 11.00. Prețul de
pornire al licitației este de 6.880 lei,
exclusiv T.V.A. Anunțul nr. 31601/
07.09.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site ul
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condiț ii de
participare și acte necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.320155, persoană de
contact Exari Valentin.

Se citează pârâtul Stelea Călin Adrian, la Judecătoria Brașov, sala J1, ora 09.00, în cadrul dosarului nr. 20219/197/2013, în proces cu Stelea Livia
Elisabeta, la data de 22.09.2015.
Se citează pârâtul Stelea Radu Sorin, la Judecătoria Brașov, sala J1, ora 09.00, în cadrul dosarului nr. 20219/197/2013, în proces cu Stelea Livia
Elisabeta, la data de 22.09.2015.
Pe rolul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei se află
înregistrat Dosarul Nr.1957/307/2015 având ca
obiect DECLARAREA JUDECĂTOREASCĂ A
MORŢII numitei OROS LOREDANA FLORICA
cu ultimul domiciliu în Sighetu Marmaţiei, Str.
Traian, bl. 29, sc. 1, et. 2, ap. 5, Jud. Maramureș,
CNP. 2720402241638. Invităm orice persoană
care cunoaște date în legătură cu persoană dispărută să comunice aceste date Judecătoriei Sighetu
Marmaţiei.
Numitul Ciobanu Neculai Cristian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Municipiul Dorohoi, str. Slt.
S. Dumitraș, nr. 5, bl. A 2, ap. 35, judeţul Botoșani, este citat în calitate de pârât în dosarul nr.
1515/222/2015, având ca obiect cerere de valoare
redusă, la Judecătoria Dorohoi, pentru termenul
de judecată din data de 23.09.2015, complet CC5,
orele 8.30, în contradictoriu cu SC Nova Apaserv
SA Botoșani.
Paraschiv Liliana, cu ultim domiciliu cunoscut în
Com.Daia, Sat Plopșoru, Jud.Giurgiu, este
chemată să se prezinte la Judecătoria Giurgiu în
data de 21.09.2015, ora 12.30, în calitate de pârâtă
în dosarul 10998/236/2014, având ca obiect ieșire
din indiviziune, în contradictoriu cu Frincu Maria.

DIVERSE
Reclamanta, PreduȘel Ana-Maria, Domiciliată
în Slatina, str. Tudor Vladimirecu, nr. 163 BIS, bl.
1, sc. B, ap.11, et.2, jud. Olt i se comunică în
sentinta civilă nr.1297/2014 din data de
26.11.2014, pronunțată în dosarul
nr.1803/311/2014, pârâtului Cojanu Dumitru
domiciliat în Berbești, str. Aleea Libertății, bl. A
16, sc.C , ap.8, jud. Vâlcea, să se prezinte la Judecătoria Horezu pentru ridicarea sentinței civile nr.
1297/2014 din data de 26.11.2014, din dosarul
1803/311/2014, având ca obiect stabilirea domiciliului minorului Cojanu Eduardo -Dumitru.
Primăria Piatra Neamț anunță că pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț este înregistrat dosarul nr.
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6147/279/2015 având ca obiect DECLARAREA
JUDECĂTOREASCĂ A MORȚII numitei
SOICHER SIDONIA (fostă CASAPU). Doamna
SOICHER SIDONIA (născută la data de
28.04.1944 în Piatra Neamț) este fiica lui Soicher
Lazăr și Sabina, având ultimul domiciliu cunoscut
în Piatra Neamț, str. M. Kogălniceanu, bloc 12,
apartament 75.

LICITAȚII
Penitenciarul Colibași organizează în data de
17.09.2015 ora 10:00 la sediul aflat în localitatea
Mioveni, B-dul Dacia, nr. 1, judeţul Argeș, licitaţie
publică cu strigare, pentru închirierea unui teren
cu o suprafaţă de 38 mp., situat în incinta penitenciarului, în vederea amenajării unui punct
comercial destinat persoanelor private de libertate
și personalului unității. Preţul de pornire al licitaţiei este de 33 lei/mp/lună. Garanţia de participare
este de 301 lei. Documentaţia de atribuire se poate
obţine gratuit de la sediul Penitenciarului Colibași
pe bază de solicitare scrisă. Informaţii suplimentare la telefon 0248/260.802.
Primăria Comunei Pîngărați, Jud. Neamţ, organizează vânzare prin licitație publică, cu strigare în
ziua de 28.09.2015, începând cu ora 14.00, a
următoarelor suprafețe de teren: -Suprafața de
49mp, situată în Sat Pîngărăcior, zona Bloc
Centru; -Suprafața de 50mp, situată în Sat Pîngărăcior, zona Bloc Centru; -Suprafața de 500mp,
situată în Sat Pîngărați, punct Castel; -Suprafața
de 4.834mp, situată în Sat Pîngărați, punct
Drăgoi; -Suprafața de 2.694mp, situată în Sat
Pîngărați, punct Drăgoi; -Suprafața de 14.448mp,
situată în Sat Pîngărați, punct Drăgoi. Relații
suplimentare se pot obține la nr. telefon:
0233.240.317- serviciul contabilitate. Data limită
de înscriere la licitații va fi ziua de 25.09.2015.
Penitenciarul Botoșani, cu sediul în Botoșani,
strada I.C. Brătianu nr.118, tel: 0231.515.937, fax
0231.535.421, organizează licitaţie cu strigare
pentru arendarea terenurilor agricole situate pe
teritoriul comunei Stăuceni, în tarlaua Parlita.
Arendarea se face pentru o perioadă de cinci ani,
în scopul exploatării agricole. -Suprafaţa oferită
este de 10,00 ha teren arabil. -Preţul de pornire
este de 500,00 lei/ ha/ an, la care se adaugă TVA.
- Termenul limită de prezentare a documentelor
solicitate prin caietul de sarcini, este 22.09.2015,
ora 12.00. Caietul de sarcini poate fi procurat de
la sediul Penitenciarului Botoșani. Licitaţia se va
desfășura la sediul Penitenciarului Botoșani în

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Neata Radu Vladimir. 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 22, luna septembrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu,
str. București, nr. 12, se va vinde prin licitație publică a-III-a bunul mobil,
proprietate a debitorului Neata Radu Vladimir, cu domiciliul în județul Giurgiu, Str.
Dreptății, nr. 26, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară:
Autoturism Toyota Avensis, s.ș. SB1BR56L30E054879, GR-10-WVW. Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 6.100 lei. Bunurile mobile nu sunt
grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în
data de 21.09.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; 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 la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 418, la doamna Ilinca Nina.
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data de 23.09.2015, ora 12.00. În caz de neadjudecare la prima licitaţie, procedura se va reorganiza
la data de 19.09.2015, ora 12.00. În caz de neadjudecare şi la a doua licitaţie, procedura se va reorganiza la data de 07.10.2015, ora 12.00.
Activ Insolv SPRL, lichidator al SC Elisabeta
Turist SRL, anunţă vânzarea prin licitatie publică,
în condiţiile art. 116 alin. 2 din Legea nr. 85/2006,
a bunurilor imobile proprietatea debitoarei: 1.
imobil situat in intravilanul orasului Baile
Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.27), jud. Valcea,
avand nr. cadastral 479, inscris in C.F. nr. 35085
provenita din conversia de pe hartie a C.F.
NR.337, format din teren curti constructii in
suprafata de 499,01 mp si temelie -fundatie
pentru locuinta, in suprafata de 72 mp; 2.
imobilul situat in intravilanul orasului Baile
Olanesti, str. Bailor nr. 30 (fost nr.21A), jud.
Valcea, avand nr. Cadastral 823, inscris in C.F. nr.
35016 provenita din conversia de pe hartie a C.F.
nr. 66, in suprafata de 1.059 mp, format din hotel
avand regim de inaltime D+P+3E+M, in suprafata construita la sol de 179,28 mp, in suprafata
desfasurata de 847,01 mp si in suprafata utila de
724,98 mp; Bunurile se vand numai impreuna,
pretul de pornire al licitatiei fiind de 298.196
Euro, fara TVA, platibil in lei la cursul BNR din
ziua licitatiei. Sedinţele de licitaţie publică se
organizează la sediul lichidatorului din Rm.
Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 34, bl. CPL, sc. A,
parter, în zilele de 22.09.2015, 06.10.2015 si
20.10.2015 ora 14:00. Relaţii suplimentare privind
imobilele scoase la vânzare, caietul de sarcini si
condiţiile de participare la licitaţie se pot obţine la
sediul lichidatorului sau la telefon/ fax
0350414880; 0743050727, 0742307351.
Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin SA cu sediul
în com. Simian, jud. Mehedinţi, CIF: 1606103,
J25/325/1991, aflată în procedura de faliment,
dosar nr. 100/101/2005 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL, vande prin licitaţie
publică:
-Bunurile imobile *32 hale păsări edificate pe
fondaţii de beton armat cu structura de stâlpi şi
grinzi armate acoperite cu şarpantă din prefabricate de beton, în suprafaţă de 1200 m.p. fiecare,
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precum şi 6 clădiri anexe (filtre sanitare şi posturi
de transformare) din cărămidă eficientă sau b.c.a
cu şarpantă din prefabricate de beton* situate în
com. Simian, jud. Mehedinţi, conform anexei
afişate la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, la preţuri diminuate cu 60% faţă de
valorile stabilite prin raportul de evaluare 42920,00 lei/buc. Licitaţia publică va avea loc în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr.7A,
jud. Mehedinţi în data de 23.09.2015 orele 14:00.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea la Raiffeisen Bank Dr. Tr. Severin,
până la data începerii negocierii directe a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire şi taxele de
licitaţie. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0742592183, 0252354399 sau email:office@consultant-insolvenţă.ro. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
SC Bernini Electronics SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: activul nr.1: Spaţiu comercial din
Iaşi, str. Islaz nr. 38. • Adresa: Iaşi, str. Islaz nr.
38, Judeţul Iaşi. • Format din: 1.1. Imobilul cu
destinaţie spaţiu comercial intabulat în cartea
funciară nr. 17172 a Mun. Iaşi, alcătuit din
terenul construit şi neconstruit în suprafaţă
totală de 200mp din care suprafaţă de 181,51mp
teren categoria “curţi, construcţii” af lat în
parcelă 1(6488/1), identificat cu număr cadastral al bunului imobil 4935/1 şi suprafaţă de
18,49mp teren categoria “drum” aflat în parcelă
2(6488/1/3), identificat cu număr cadastral al
bunului imobil 4935/2, precum şi din construcţia
C1 – Corp A cu destinaţie spaţiu comercial
amplasată în parcela 1(6488/1), compusă din
parterul C1/0 cu o suprafaţă utilă de 33,65 +
34,91mp având 3 (trei) încăperi cu destinaţie
birou, un hol şi o suprafaţă platforma auto, şi
etajul C1/1 cu o suprafaţă utilă de 59,34 +
11,85mp, având 5 (cinci) încăperi, cu destinaţie
birou, secretariat, sala de şedinţa, precum şi un
hol şi terasă. 1.2. Imobilul cu destinaţie spaţiu
comercial intabulat în cartea funciară nr. 17171
a Mun. Iaşi, alcătuit din terenul categoria “curţi,
construcţii” în suprafaţă totală de 300mp aflat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Master Car SRL (licitația
II-a). 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 22, luna Septembrie 2015, ora 10.00, în localitatea
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Master Car SRL, CUI 17231506, cu sediul în
județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Eroilor, nr. 194. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA: Cabină de vopsire Saico Discovery, 19.575 lei, 24%; Echipament pentru
veriﬁcare și reglare a geometriei sistemului de direcție – Meride IRW8, 16.425 lei,
24%; Compresor Schneider AMP, 8.625 lei, 24%. Total: 44.625 lei. Bunurile mobile
nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 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,
r e p r e ze n t â n d 1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; 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, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.

în parcelă 1(6488/1/1), identificat cu număr
cadastral al bunului imobil 5390/1, precum şi
din construcţia C1 – Corp B cu destinaţie spaţiu
comercial amplasată în parcelă 1(6488/1/1)
identificat cu număr cadastral al bunului imobil
5390/1, compusă din parterul C1/0 cu o suprafaţă utilă de 147,52mp având 4 (patru) încăperi
cu destinaţie depozit. vânzarea se va face prin
licitaţie publică cu strigare, cu preţul de pornire
de 50%, de 245.900lei (fără TVA). ACTIVUL
NR.2. Teren în Iaşi, zona SC Fortus SA, jud.
Iaşi. • Adresa: Intravilan extins Iaşi, zona SC
Fortus SA, jud. Iaşi. • cu număr cadastral
11822/2/3. • înscris în CF 131966. • Suprafaţă
teren: 2.166mp vânzarea se va face prin licitaţie
publică cu strigare, cu preţul de pornire de 50%,
de 126.550lei (fără TVA). Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
fapt până la data de 09.09.2015 ora 14:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data de 10.09.2015 ora
16:30, şi se va desfăşura în conformitate cu
prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data de
09.05.2014. Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce
poate fi consultat atât la dosarul cauzei cât şi la
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la
plata preţului de adjudecare în termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare
a licitaţiei. Ofertanţii sunt obligaţi să depună,
până la termenul de vânzare, o garanţie de
participare la licitaţie în procent de 10% din
preţul de începere a licitaţiei. Garanţia se va
depune în numerar, prin plata în contul indicat
de lichidator. Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str.
Vasile Lupu NR. 43, jud. Iaşi, până la data de
10.09.2015 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: - C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax 0232/240890.

Dinu, Urse şi AsociaȚii SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Axa Concept Residential
SRL, scoate la vânzare: -Spațiu comercial nr. 001
cu suprafață utilă de 236mp, terasă de 185,26mp,
situat la subsol imobilului; Prețul de pornire al
licitației este de 544.500 euro. Spațiul comercial se
va vinde cu cel puțin patru locuri de parcare.
-Apartament nr. 02/ tip B1 -3 camere, în suprafață utilă de 78,7mp, terasă de 4,27, situat la
parterul imobilului împreună cu un loc de parcare
în subteran în sistem Klauss; Prețul de pornire al
licitației este de 142.000 euro. -Apartament nr. 03/
tip A1 -3 camere, în suprafață utilă de 104,76mp,
terasă de 3,82, situat la parterul imobilului; Prețul
de pornire al licitației este de 160.200 euro. -Apartament nr. 04/ tip D -3 camere, în suprafață utilă
de 91,32mp, terasă de 5,77, situat la parterul
imobilului împreună cu un loc de parcare
subteran de tip (simplu); Prețul de pornire al licitației este de 150.300 euro. -Apartament nr. 14/
tip D –3 camere, în suprafață utilă de 91,32mp,
terasă de 5,77, situat la etajul 1 al imobilului
împreună cu un loc de parcare subteran în sistem
Klauss; Prețul de pornire al licitației este
de 152.000 euro. -Apartament nr. 21/tip A1–2
camere, în suprafață utilă de 44,3mp, terasă de
6,55, situat la etajul 2 al imobilului; Prețul de
pornire al licitației este de 79.000 euro. -Apartament nr. 23/tip C1 –3 camere, în suprafață utilă
de 107,76mp, terasă de 3,82, situat la etajul 2 al
imobilului împreună cu un loc de parcare
subteran în sistem Klauss; Prețul de pornire al
licitației este de 170.000 euro. -Apartamentul nr.
24/tip D –3 camere, în suprafață utilă de 91,32mp,
terasă de 5,77, situat la etajul 2 al imobilului
împreună cu apartamentul nr. 25/tip E – 2
camere, în suprafață utilă de 60,64mp, terasă de
8,24, situat la etajul 2 al imobilului şi cu două
locuri de parcare. Aceste imobile se vând numai
împreună. Prețul de pornire al licitației este
de 257.000 euro. -Apartament nr. 41/tip D2 –4
camere, în suprafață utilă de 158,92mp, terasă de
11,85, situat la etajul 4 al imobilului; Prețul de
pornire al licitației este de 271.800 euro. -11 locuri
de parcare; Prețul de pornire al licitației este
de 118.800 euro (10.800 euro/loc de parcare). -8
locuri de parcare cu sistem Klauss; Prețul de
pornire al licitației este de 108.000euro (13.500

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane
Juridice. Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Moni Star SRL (licitația
III-a). 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 18, luna Septembrie 2015, ora 10.00, în localitatea
Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Moni Star SRL, CUI 16757287, cu sediul în
județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Negru Vodă, nr. 48. Denumire bunuri mobile
– descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA: Râșniță cafea Dulprod, 190 lei, 24%; Frigider Arctic, 110 lei, 24%; Rafturi
metalice, 50 lei, 24%; Casă de marcat, 190 lei, 24%. Total: 540 lei. Bunurile mobile
nu sunt grevate de sarcini. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 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,
r e p r e ze n t â n d 1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; 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, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela Chiripuci.
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euro/loc de parcare). Imobilele scoase la vânzare
nu sunt purtatoare de TVA. Imobilele se pot vinde
atât în bloc (apartamente/spațiu comercial +locuri
de parcare), cât și individual, fiecare apartament
împreună cu cel puțin un loc de parcare. Spațiul
comercial, apartamentele și locurile de parcare se
află în București, str. Catedrei nr. 27, sector 1.
Prețul Caietului de sarcini este de 1.500 lei,
exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul nr. RO83UGBI0000792003429RON deschis la Garanti Bank,
Sucursala Lipscani, cel mai târziu cu o zi înainte
de data și ora stabilită pentru licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire al licitației pentru
bunul imobil pentru care se licitează; -achiziționarea cel mai târziu cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru licitație a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat în contul lichidatorului judiciar nr.
RO43INGB5514999900513726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanți sau în numerar la
sediul acestuia din București str. Buzești nr.71,
et.2, cam.203, sector 1. Prima ședință de licitație a
fost fixată la data de 15.09.2015, ora 15.00 iar
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitație vor avea loc la
data de: 29.09.2015, 13.10.2015, 27.10.2015,
10.11.2015, 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 si 19.04.2016 ora 15.00.
Toate ședințele de licitație se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din București, Str.
Buzești nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru
relații suplimentare sunați la 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
S.C. Inasin SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
Activul Nr.1: spatiu comercial situat in Mun.Iasi,
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi , cu
aria construita de 187,28 mp. si aria utila de
173,23 mp., inscris in Cartea Funciară sub
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/
sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si
Cartea Funciara nr. 23405 cu nr. cadastral 1906/1,
cu preţul de pornire a licitatiei este de 470.242,50
lei (fara TVA) (50% din valoarea de evaluare).
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până la data de 10.09.2015, ora 15.00,
la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, În data de 11 Septembrie
15.00, și se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei și ale regulamentului de vânzare aprobat
de adunarea creditorilor din data de 29.04.2015.
Adjudecarea se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi consultat
atat la dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare și desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str.Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași,
până la data de 10.09.2015 ora 15.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 0232/240890.
C.I.I. Pohrib Ionela.
Debitorul SC Amores Com SRL, CIF: 5095761;
Sediul social Dr. Tr. Severin, str. B – dul Tudor
Vladimirescu, nr. 113B, jud. Mehedinţi,
J25/33/1994, aflata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 7466/101/2013
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: - Spațiu comercial P+E (etaj tip terasa nefinalizat) parter compus din 5 incaperi, scari si
terasa cu SC la sol = 70.97 mp, Su= 56.35 mp S
teresa= 7,21 mp, etej compus din terasa si scari
avand Sc=56.38 mp si Su=49.35 mp, nr. Cadastral
6401 –C1 inscris in CF nr. 56965-C1 si TEREN
(in concesiune pe 42 ani -07.06.2007-07.06.2049 –

redeventa concesiune 61.97 euro/an) cu S=71 mp,
nr. Cadastral 6401 inscris in CF nr. 56965 situat în
localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Tudor
Vladimirescu, nr. 113B, jud. Mehedinţi. Preţul de
pornire a licitaţiei este 74.200,00 lei exclusiv TVA.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil *
spaţiu comercial * descris anterior, o reprezinta
sentinta nr. 721/2014 din data de 16.06.2014 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 7466/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
14.09.2015 orele 1500. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să
achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Amores Com SRL este:
RO90PIRB2700760689001000 deschis la Piraeus
Bank SA Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm pe
toti cei care vor să participe la ședinţa de licitaţie
din data de 14.09.2015 orele 15:00 să depună
oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de
sarcină până la data de 14.09.2015 orele 1300 la
adresa menționată anterior respectiv localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la sediul
lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.

consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
Pierdut Atestat ADR, Atestat Profesional Transport Marfa, Card Tahograf si Permis Auto categoria B, C, si E pe numele Diniţă Petre. Le declar
nule.
Declar pierdut Card Tahografic, eliberat de Registrul Auto Roman, pe numele Cheța Ion – Dănuț.
Îl declar nul.
Panait Nicolae, declar pierdută legitimaţie de
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concurs examen Master, emisă de Facultatea de
Matematică și Informatică -Universitatea București.
S.C. DSM Nutritional Products Romania S.R.L.,
J23/1070/2011, C.U.I. 28382067, declară pierdut
și nul Certificatul constatator pentru punctul de
lucru din satul Ştefăneștii de Jos, com. Ştefăneștii
de Jos, Şos. de Centură nr.2, Tarlaua 41, Lotul
348/1, Depozit C1, jud. Ilfov (punct de lucru).
Pierdut atestat profesional transport marfă seria
0168156000 pe numele Stan Dragoș Constantin
emis de A.R.R. Giurgiu la data de 12/02/2013. Îl
declar nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Iordache Florica – Boteni, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Opel, an fabricație 2004, nr. înmatriculare - AG 11- HSN. Valoare [Ron, fără TVA]: 10.600 lei. Prețurile menționate reprezintă 100%
din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante,
precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală
republicat, până în ziua de 16/09/2015. Licitația va avea loc în data de 17/09/2015,
ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 117 - corp Muzeu.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal
19935. Dosar de executare nr. 10. P.V. sechestru nr. 5546B/02.02.2011. Reluarea licitației a-III-a. Data publicării: 08.09.2015.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 și art. 167 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 septembrie 2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului S.C. Optim Trans SA, CUI 935256, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud.
Dâmbovița: proprietate evaluată “Autogară”. Licitația va ﬁ organizată la sediul S.F.O. Găești din strada Cuza Vodă, bl. 30 parter,
județ Dâmbovița. Raport de evaluare nr. 38279/19.03.2015 a proprietății imobiliare tip nerezidențial “Autogară”, descrierea
proprietății conform Carte Funciară, partea I-a: Proprietatea evaluată este situata în Găești, strada Vladimir Streinu (fosta strada
Gării), nr. 6, pct. “Autogară”, jud. Dâmbovița și este compusă din: teren intravilan curți construcții, în suprafată de 7.409 mp, cu
nr. cadastral 1506, Carte Funciară nr. 70510, regim juridic, drept deplin de proprietate pe care se aﬂă costrucțiile: C1 – Stație
alimentare carburanți; C2 - WC; C3 - Magazie; C4 - Autogară; C5 - Peron acoperit. Construcțiile C1 și C5 nu au aport la valoarea de
piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei clădiri. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans
SA, temei legal, certiﬁcat de atestare a dreptului de proprietate seria MO9 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor
în baza Legii 15/1990 și a HG 884/1991, înscris la Oﬁciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1506,
Carte Funciară 70510. Alte detalii tehnice și de informare în Raportul de Evaluare nr. 38279/19.03.2015 care poate ﬁ consultat la
sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a treia licitație este de 253.791 lei (exclusiv TVA) și reprezintă prețul de evaluare
diminuat cu 50% conform art. 162 și 163 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Sarcini, conform extras de Carte Funciară partea a-III-a: proces verbal de sechestru pentru bunuri
imobile nr. 5546/02.02.2011, emis de A.F.P. Găești. Cota de taxă pe valoarea adâugată pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă
în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare, în cotă de 24%, este
scutit de TVA (nu se calculează TVA la vânzare), operațiunea ﬁind scutită de taxă potrivit art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației,
următoarele documente: - oferta de cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu conﬁrmare de primire); - dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației
și se plătește la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (A.J.F.P. Dâmbovița, localitatea Târgoviște str. Calea Domnească nr.
166); - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada (certiﬁcate de atestare ﬁscală), emisă de organele
ﬁscale, (locale și ANAF) că nu au debite restante neachitate; - împuternicire, (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă
persoană); - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul
Registrul Comerțului; - pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane ﬁzice
române, copie de pe actul de indentitate; - pentru persoane ﬁzice străine, copie de pe pașaport. Ofertele de cumpărare pot ﬁ
depuse direct sau prin transmise prin poștă. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax. Persoanele
înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul
nu va putea licita nici personal, nici prin persoană interpusă. Prețul de pornire al licitației a treia, este prețul de evaluare diminuat
cu 50%. Licitația începe de la cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire.
Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației.
În cazul prezentării unui singur ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de
pornire al licitației. În termen de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de
participare, participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se
reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat
încheierea P.V. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul. Taxa de participare care nu se restituie se face
venit la bugetul de stat. Pentru participare la licitație, ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de garanție
bancară. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011.

