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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
SC Ghenia Farm SRL, angajăm fermier în
producţia animală. Dorim seriozitate, responsabilitate, fără antecedente penale. 0735.179.940.
Şcoala Gimnazială Vânju Mare, organizează
concurs pentru postul de îngrijitor în data de
10.08.2015. Dosarele se depun la sediul şcolii
până în data de 06.08.2015. Relaţii suplimentare- tel. 0252.350.494.
Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Bucureşti anunţă: Concurs de recrutare organizat în data de 31.07.2015, ora 10.00, proba
scrisă şi în data de 05.08.2015, ora 13.00, proba
interviului pentru ocuparea următoarei funcții
contractuale de execuție vacante: -muncitor
calificat, treapta profesională I în cadrul Serviciului Mecanizare: studii generale, diplomă/
certificat de calificare în meseria de prelucrător
prin aşchiere sau de lăcătuş mecanic; vechime
în meserie: minimum 5 ani. Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd.
Poligrafiei, nr. 4, sector 1 în perioada
09.07.2015- 23.07.2015. Condiţiile de participare şi tematica se afişează la sediul instituției.
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de
concurs, doamna Ion Constanta, telefon
021.319.32.61.
Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare
pentru Optoelectronică INOE 2000 cu sediul în
Str. Atomiştilor, nr.409, Oraş Măgurele, Jud.
Ilfov, scoate la concurs: -1 post de cercetător
ştiinţific gradul I şi 1 post de cercetător ştiinţific
gradul II cu contract individual de muncă pe
durată determinată/ nedeterminată în domeniul “Inginerie chimică, inginerie medicală,
ştiinţa materialelor şi nanomateriale”. Locul
desfăşurării concursului: la sediul INOE 2000
din str. Atomiştilor, nr.409, Oraşul Măgurele,
Jud. Ilfov. Înscrierea la concurs se face în
termen de 30 zile de la data publicării anunţului. Dosarul de concurs se depune la Secretariatul INOE 2000 din str. Atomiştilor, nr.409,
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov. Relaţii la telefon:
-021/457.45.22.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant de execuţie de Consilier IA -Unitatea de
Politici Publice Compartiment de arhivă.
Condiţii specifice: -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul arhivistic;
-vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani;
Concursul se organizează la sediul Institutului
Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data de
31.07.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României Partea a
III-a, la sediul Institutului Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Giurgiu.
Compartimentul Valoriﬁcare Bunuri.
Anunț licitație valoriﬁcare bunuri
conﬁscate devenite proprietate de stat.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
șoseaua București nr. 12, valoriﬁcă prin
vânzare directă cantitatea de 327 litri
benzină, intrată, potrivit legii, în
propietatea privată a statului, conform
prevederilor OG nr. 14/2007, la prețul de
5.23 lei/litru, inclusiv TVA. Informații
suplimentare se pot obține la sediul
A . J. F. P. G i u r g i u - C o m p a r t i m e n t
Valoriﬁcare Bunuri, aﬂat la parterul
sediului, telefon 0246.216705, interior
138.
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conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de
participare la concurs aprobate şi bibliografia
stabilită se afişează la sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
Comisia Naţională a României pentru
UNESCO anunţă scoaterea la concurs a două
posturi de Expert IA. Candidaţii trebuie să aibă
studii superioare şi vechimea în specialitate de
minim cinci ani. Concursul se va desfăşura la
sediul Comisiei Naţionale a României pentru
UNESCO la data de 30.07.2015, ora 10.00 AM.
Dosarele se depun la sediul CNR UNESCO
până la data de 22.07.2015, ora 17.00. Detalii
suplimentare găsiţi pe: www.cnr-unesco.ro, tel.:
+ 4021.231.32.24, email: cristina@cnr-unesco.ro.
Şcoala Gimnaziala Copăcele, Jud. Caraş-Severin, Loc. Copăcele, Nr. 121. E-mail scoalacopacele@yahoo.com. Anunţ Şcoala Gimnazială
Copăcele, cu sediul in localitatea Copăcele, jud.
Caraș-Severin, nr. 121, nr. telefon 0255510132,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant
contractual de Îngrijitor-Curăţenie. Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc
condițiile prevăzute la art.3 din HG 286/2011,
modificată si completată. Condiții specifice:
-Studii: medii. Pentru inscrierea la concurs
candidații vor depune dosarele la sediul Şcolii
Gimnaziale Copăcele până la data de
03.08.2015, ora 14. Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa în data de 04.08.2015.
Concursul se va desfașura la sediul Şcolii
Gimnaziale Copăcele, proba scrisă şi proba
practică in data de 10.08.2015, ora 11, iar interviul în data de 12.08.2015, ora 11. Nr. telefon
persoana de contact: 0768188074. Director,
Prof. CERNA Anişoara Ramona
Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare
Ploieşti anunţă În conformitate cu prevederile
HG nr.286/2011 cu modificările şi completările
ulterioare Administraţia Serviciilor Sociale
Comunitare Ploieşti, cu sediul în str.Gh.Gr.
Cantacuzino, nr.46, organizează concurs pentru
ocuparea postului temporar vacant de
„EDUCATOR ” – 1 post. Concursul se va
desfăşura la sediul din strada Poştei, nr.6, după
cum urmează: - proba scrisă va avea loc în data
de 29.07.2015; - proba interviu va avea loc în
data de 31.07.2015. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: - absolvent studii universitare de licenţă finalizate cu diplomă, studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul
Ştiinţe ale educaţiei, specializarea pedagogie,
pedagogie în învăţământul primar şi preşcolar.
Dosarele de înscriere se depun la registratura
instituţiei din str. Poştei, nr.6, în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III a.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condiţiile de participare sunt afişate la
sediul instituţiei din str. Poştei, nr. 6 şi pe site-ul
instituţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la compartiment Resurse
Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.
Clubul Sportiv Muscel Câmpulung organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de administrator I -studii medii, din cadrul
compartimentului Administrativ, în data de
18.08.2015 -proba scrisă, ora 11.00 şi în data de
20.08.2015, ora 11.00 -proba de interviu, la
sediul Clubului situat în Câmpulung, B-dul.Ion
Mihalache, nr.22, Câmpulung Muscel, jud.
Argeş. Condițiile generale pentru înscrierea la
concurs sunt cele prevăzute de HG nr.286/2011,
actualizată. Condițiile specifice pentru
ocuparea postului de administrator I: -studii
medii (diplomă original); -să fi fost pe cât
posibil șeful unui compartiment, atelier, echipe

etc.; -să aibă domiciliul stabil în municipiul
Câmpulung Muscel. Dosarele de înscriere se
vor depune până la data de 23.07.2015
(inclusiv) la sediul Clubului Sportiv Muscel
Câmpulung. Informații suplimentare se pot
obține la telefon: 0248.511.761, Grecu Tatiana
-Resurse umane.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vaslui organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unor funcții
publice de execuție vacante după cum
urmează: - Un post de consilier, clasa I, gradul
debutant la Serviciul de Monitorizare și Management de Caz pentru Copii în Asistență
Maternală și Asistenți Maternali Profesioniști;
- Un post de consilier, clasa I, gradul debutant
la Serviciul de Evaluare Inițială, Monitorizare,
Analiză, Statistică și Incluziune Socială; - Un
post de referent, clasa III, gradul superior la
Biroul pentru Protecția Sănătății și Securității
în Muncă, Apărare Civilă și PSI. Concursul se
organizează la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui,
în data de 11 august 2015, ora 10.00 - proba
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vaslui. Dosarul de
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.
611/2008. Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimentare
se pot obține la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
și la nr. de telefon: 0235/315138.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei,
nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
11.08.2015 (proba scrisă) şi 13.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional superior –
Serviciul Financiar contabil. Condiţii specifice
de participare la concursul pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante:Pregătire
de specialitate – studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul economic;Vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice : minim 9 ani;Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet;Abilităţi, calităţi, aptitudini
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate. Programul concursului: 11.08.2015
– ora 900 – proba scrisă;13.08.2015 – ora 1200
– interviul.Înscrierile se fac în termen de 20 zile
de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

VÂNZĂRI DIVERSE
Tracii erau viteji, cunoşteau principalele constelaţii, au creat o civilizaţie
superioară şi se credeau
nemuritori. Vechimea lor
de 4-5 mii ani, demonstrată prin vârsta tezaurelor şi al comorilor
ceramicii cucuteniene,
este susţinută de rezultatele recente ale cercetării ştiinţifice
istorice din România şi Europa. 0761.674.276.

CITAȚII
Mitrănescu Lidia este chemată în data de 28
septembrie 2015 la Tribunalul Dolj, Str.Brestei,
nr.129, ora 8.30, intimată în dosarul
27734/215/2012.
Se citează pârâtul Zanotti Andrea pentru data
de 24.09.2015, ora 8,30, la Judecătoria Iaşi,
C02, dosar nr. 37025/245/2014, reclamant
Ghervasuc Andreea Carmen, obiect divorţ,
exercitare autoritate părintească, stabilire
domiciliu minor.

NOTIFICĂRI
Lichidator judiciar C.I.I. Palaş - Alexandru
Alina notifică prelungirea termenelor in dosar
771/105/2015 de la Tribunalul Prahova privind
deschiderea insolventei impotriva Sc Vila
Andreia Cons Srl din Gura Vitioarei - Prahova,
Cui 30482017, J29/1155/2012. Termen inregistrare creante 15 Iulie 2015, termen tabel preliminar 24 iulie 2015, termen tabel definitiv 18
August 2015, sedinta adunarii creditorilor 29
iulie 2015 Ora 14:00.

DIVERSE
În temeiul art. 99 alin.(3) din Legea privind
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii simplificate de insolvență - faliment a debitorului SC Cons Cia
2001 GG SRL, CIF: 14913398, J25/238/2002 de
către Tribunalul Mehedinţi în dosar nr.
5275/101/2015. Termen pentru depunerea cererilor de creanţe 10.08.2015; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar al creanţelor este
la 24.08.2015, Termen pentru soluționarea
eventualelor contestații împotriva tabelului
preliminar este de 7 zile de la data publicării în
BPI; Termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor
07.09.2015. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL,
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvență a
debitorului SC ISP SRL, CUI: 23615790,
J25/279/2008, dosar nr. 5628/101/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţe 03.08.2015; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi
afişarea tabelului preliminar al creanţelor este
la 10.08.2015, Termen pentru soluționarea
eventualelor contestații împotriva tabelului
preliminar este de 7 zile de la data publicării în
BPI; Termen pentru întocmire şi afişare tabelului definitiv al creanţelor 01.09.2015. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
În temeiul art. 100 alin.(1) din Legea privind
procedura insolvenței nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii generale de insolvență a
debitorului SC Petropop Tex Impex SRL, CIF:
3 2 2 1 7 4 2 4 , J 2 5 / 2 8 7 / 2 0 1 3 , d o s a r n r.
5335/101/2015-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţe
24.08.2015; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului preliminar al creanţelor este la 07.09.2015, Termen
pentru soluționarea eventualelor contestații
împotriva tabelului preliminar este de 7 zile de
la data publicării în BPI; Termen pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
28.09.2015. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006
comunicăm deschiderea procedurii de faliment
a debitorului SC Encaz SRL, CIF: 15371619,
J23/2695/2010, dosar nr. 3327/93/2013-Tribunalul Ilfov. Termen pentru depunerea cererilor
suplimentare de creanţe 21.08.2015; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea
şi afişarea tabelului suplimentar al creanţelor
este de 21.09.2015, Termen pentru depunerea
eventualelor contestaţii este de 11.10.2015;
Termen pentru întocmire şi afişare tabelului
definitiv consolidat al creanţelor 22.10.2015.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL
Dosar nr. 201/307/2015. Având în vedere
cererea formulată de reclamanții IlieȘ Mihai
domiciliat în Poienile Izei nr. 138 A, jud. Maramureș, și IlieȘ DomniȚa domiciliată în Poienile
Izei nr. 138 A, jud. Maramureș, având ca obiect
constatarea dobândirii dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilului reprezentând teren în suprafață de 1.619 m.p. situat în
comuna Sighetu Marmației str. Locu Târgului
nr. 106 înscris în CF 51368 Sighet nr. top. 5976
somează persoanelor interesate care pot dovedi
un drept sau un interes legitim să formuleze
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opoziție în termen de șase luni de la publicarea
prezentei somații. În cazul în care, în termen
de șase luni de la emiterea publicației prezentei
somații, nu s-a formulat opoziție, instanța va
proceda la judecarea cererii formulate de reclamanți.

ADUNĂRI GENERALE
S.C. Grosmetchim S.A., Sediul: Piteşti, str. N.
Bălcescu, nr.48, jud. Argeş, C.U.I. 128779, J
03/123/1991, Convocator: Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Grosmetchim
S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 republicată şi ale Actului constitutiv al
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, care va avea loc la
sediul societăţii din Piteşti, str. N. Bălcescu,
nr.48, jud. Argeş, în data de 11.08.2015 ora 10
cu următoarea ordine de zi: 1. Informarea
acţionarilor societăţii despre cesiunea /vânzarea
pachetului de acţiuni deţinut de către acţionara
majoritară S.C. European Drinks S.A. la
emitenta S.C. Grosmetchim S.A. Cesiunea
acţiunilor se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată şi ale actului
constitutiv. Data de referinţă pentru acţionarii
îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze în
cadrul adunării generale este data de
24.07.2015. În cazul în care cvorumul de
şedinţă nu va fi întrunit în data de 11.08.2015,
se convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pe data de 12.08.2015, la aceeaşi
adresă, aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
Începând cu data convocării documentele şi
materialele informative referitoare la ordinea
de zi se pot consulta şi/ sau procura contra cost
de la sediul societăţii. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul societăţii sau la numărul
de telefon 0248285400. Acţionarii persoane
fizice pot participa la adunarea generală a
acţionarilor direct sau prin reprezentanţi,
conform prevederilor legale, pe baza unor
procuri speciale. Acţionarii pot obţine modele
de procură specială de la sediul societăţii începând cu data convocării. Procurile speciale vor
fi depuse/ transmise la sediul societăţii până la
data de 09.08.2015; procurile depuse după
această dată nu vor fi luate în considerare.
Acţionarii persoane juridice pot participa la
adunarea generală a acţionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competenţa de reprezentare, pe baza
unei împuterniciri care va conţine toate
elementele de identificare ale persoanei juridice
şi ale persoanei împuternicite. Preşedinte al
Consiliului de Administraţie, Slavoia Florin.
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990
republicată şi a Actului constitutiv Consiliul de
Administraţie al Societăţii FITOTERAPIA
S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr J40/3935/1991, C.U.I.
RO 459497 („Societatea„) Convoacă. Adunarea

Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („Adunarea„) pentru data de 12 aug. 2015,
ora 10, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd.
Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii
înregistraţi la sfârşitul zilei de 27 iulie 2015
considerată „data de referinţă„ în Registrul
Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central
S.A. În cazul în care la prima convocare nu se
vor îndeplini condiţiile de cvorum, Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C.
Fitoterapia S.A. se va desfăşura pe data de 13
aug. 2015, la aceeaşi oră şi acelaşi loc. Ordinea
de Zi: 1. Prezentarea Raportul de evaluare al
preţului pe acţiune ce urmează a fi plătit acţionarilor care au depus cerere de retragere din
societate conform Legii nr.151/2014 şi aprobarea mijloacelor financiare de răscumpărare a
acestor acţiuni de către S.C. Fitoterapia S.A. 2.
Aprobarea datei de 28.08.2015 ca data de înregistrare, respectiv indentificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în conformitate cu dispoziţiile art. 238 din
Legea 297/2004, astfel că ex-date este
27.08.2015. 3. Împuternicirea dnei Niculescu
Ioana, cetăţean român, identificată cu CI seria
RR nr. 607756 eliberat de SPCEP sector 6 la
data de 26.05.2009 CNP 2580204400470, cu
domiciliul în Bucureşti str. Prelungirea
Ghencea nr.22, bloc M2, ap.56, sector 6, să
îndeplinească toate procedurile şi formalităţile
prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice
acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să
reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi
publice/ persoane juridice de drept privat, în
special în relaţia cu Registrul Comerţului şi
Autoritatea de Supraveghere Financiară. Începând cu data publicării convocatorului
Adunării, toate materialele informative
aferente Adunării, formularele de procură
specială şi de buletin de vot prin corespondenţă, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la
sediul Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara
nr.50, sector 6, zilnic, de luni până vineri, între
orele 10.00-14.00. Acţionarii vor putea solicita
copii ale acestor documente. Solicitarea va
putea fi adresată, în scris, prin curier, la adresa
Societăţii situate în localitatea Bucureşti, bd.
Timişoara nr.50, sector 6, ori prin fax la
numărul 021/444.01.55. Indiferent de modul de
transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi
însoţite de documente purtând menţiunea
“conform cu originalul“ şi semnătura acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste
identitatea acţionarilor şi– acolo unde este
cazul– calitatea de reprezentant a semnatarilor.
De asemenea, solicitările vor indica adresa
poştală, adresa de e-mail, sau numarul de fax
unde respectivul acţionar doreşte să primească
copii ale documentelor menţionate anterior.
Conform prevederilor legale în vigoare, numai

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Nr./dată: 190.971/08-07-2015. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță că
revocă selecția de oferte din data de 14.07.2015, ora 12.00 în baza anunțurilor nr.
178.869/23.06.2015 și nr. 182.159/23.06.2015 organizată conform prevederilor
OPANAF 1009/2007 și totodată invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista
practicienilor în insolvență agreați de Agentia Națională de Administrare Fiscală
pentru zona II să depună până cel târziu în data de 20.07.2015, ora 12.00, oferte în
vederea desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind
debitoarele: SC Deviz Logistik SRL – dosar nr. 230/1259/2015, SC Magica Roma
2004 SRL – dosar nr. 231/1259/2015, SC Dia Tour SRL – dosar nr. 172/1259/2015,
SC Brio Royal Advertising SRL – dosar nr. 173/1259/2015, SC Brio Activ Media SRL –
dosar nr. 174/1259/2015, SC Brio Plus Advertising SRL – dosar nr. 175/1259/2015,
SC Brio Max SRL – dosar nr. 176/1259/2015, SC Yansar New Business SRL – dosar
nr. 180/1259/2015, aﬂate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență
agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea stabilirii
punctajului prevăzut în Anexa nr. 8 din același ordin. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 21.07.2015, ora 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Argeș din B-dul. Republicii nr. 118, mun. Pitești, jud. Argeș. Relații
suplimentare se pot aﬂa la tel 0248.211511, int. 3348, int. 3345.

persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la
sfârşitul zilei de 27 iulie 2015 au dreptul de a
participa şi de a vota în cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de
referinţă pot participa la Adunare personal,
prin corespondenţă sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle la
Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate, sau în
cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor
persoane fizice fără capacitate de exercitiu, cu
dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa la Adunare şi prin împuternicit, pe baza de procură, porivit
reglementărilor aplicabile. Formularele de
procuri speciale vor fi completate şi semnate în
trei exemplare: un exemplar va fi depus sau
transmis prin poştă, sau curier la sediul Societăţii situat în Bucureşti, bd. Timişoara nr.50,
sector 6, ori prin fax la numărul 021/444.01.55,
astfel încât să ajungă la destinaţie până cel mai
târziu 10.08.2015 ora 10.00, un exemplar va fi
înmânat împuternicitului şi al treilea exemplar
va rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia
în care exemplarul destinat Societăţii este
transmis prin fax, procura specială va trebui să
aibă ataşată o semnătură electronică extinsă.
Procurile generale se depun/ transmit Societăţii
în termenul şi modalitatea sus-menţionată, în
copie, cuprinzând menţiunea conform cu originalul şi semnătura reprezentantului. Voturile
transmise prin corespondenţă vor fi luate în
considerare dacă sunt înregistrate la Societate
cel târziu la data de 10.08.2015 ora 10.00. Voturile prin corespondenţă vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social al Societăţii
(mai sus menţionat), într-o forma clară şi
precisă, continând menţiunea “pentru”, “împotriva“ ori “abţinere“ cu privire la fiecare
problemă supusă aprobării. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de Adunare; b)
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de
zi /dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
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incluse pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii
îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în
scris prin servicii de curierat, la adresa Societăţii situate în Bucureşti, bd. Timişoara nr. 50,
sector 6 sau la cel mult 15 zile de la data publicării anunţului de convocare în Monitorul
Oficial al României şi în presă. Indiferent de
modul de transmitere, solicitările vor fi semnate
de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi
vor fi însoţite de documente purtând menţiunea
conform cu originalul şi semnătura acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să ateste
identitatea acţionarilor şi– acolo unde este
cazul– calitatea de reprezentant legal sau, după
caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii
suplimentare cu privire la convocarea şi desfăşurarea Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la telefon 021.777.65.62.

LICITAȚII
S.C. Ecologic Prest S.R.L., societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
prin licitaţie, teren în suprafaţă de 1.532 mp
situat în intravilanul Comunei Corneşti, Sat
Postarnacu, tarlaua 4, parcela Cc-34, Judeţul
Dâmboviţa la preţul de 13.500 lei (preţ fără
TVA). Licitaţia se va ţine în data de 13.07.2015
ora 14:00, la sediul lichidatorului din Ploieşti,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în data de 16.07.2015,
20.07.2015, 23.07.2015, 13.08.2015, 17.08.2015,
20.08.2015, 24.08.2015, 27.08.2015, 31.08.2015
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de
prezentare şi condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ; m o b i l :
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
S.C. Dumob Design S.R.L., societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare
prin licitaţie, autoutilitară marca Dacia 1305,
an fabricaţie 2002, nefuncţională, descompletată, la preţ de material recuperabil, respectiv
640 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în
data de 13.07.2015 ora 14:30, la sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care bunul nu
va fi adjudicat, licitaţia se va ţine în data de
16.07.2015, 20.07.2015, 23.07.2015, 13.08.2015,
17.08.2015, 20.08.2015, 24.08.2015, 27.08.2015,
31.08.2015 la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.

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 Topuzu Junior 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 30, luna Iulie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Topuzu Junior SRL, CUI 24786690, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Dunării Nr. 100,
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Concasor Gipo model
ZB 0960R. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 180650 lei.
Cota TVA: 24%. 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, 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 și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.
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ANUNȚURI

Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Citadin SA Iasi, cu sediul in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la
sediul sau procedura de „Selectie de oferte”, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „Prestare servicii cu excavator”.
Pentru participarea la procedura de achizitie,
ofertantul trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in „Documentatia de achizitie” care se
poate ridica de la sediul SC Citadin SA, serviciul achizitii, contra sumei de 100 lei pana pe
data de 14.07.2015. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai
scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa
la registratura unitatii, pana la data de
15.07.2015, orele 10:00. Procedura se va desfasura la sediul S.C. Citadin S.A. in ziua de
15.07.2015, cu incepere de la orele 12:00. Relatii
suplimentare privind procurarea documentatiei
si conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0232 – 240.885.
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10,
ap.31, Jud. Prahova, scoate la vânzare prin
licitaţie publică următoarele bunuri ce aparţin
debitoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL,
după cum urmează: Renault Master DCI 90
2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-53-UMD 2003 6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5
Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 6.305,75 lei; Renault Master DCI 90 2,5
Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 2003 6.305,75 lei; Sediu managerial situat în
Comuna Drajna, Sat Drajna de Sus, Judeţul
Prahova - 84.303 lei. Licitaţiile se vor organiza
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în data de 13.07.2015 ora 15:00, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate, această
este reprogramată pentru data de 16.07.2015,
20.07.2015, 23.07.2015, 13.08.2015, 17.08.2015,
20.08.2015, 24.08.2015, 27.08.2015, 31.08.2015,
la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de
prezentare şi condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului.
Te l e f o n / f a x : 0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ; m o b i l :
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
Debitorul SC PSV Industries SA societate în
procedură de reorganizare, prin administrator
judiciar Dinu, Urse și Asociașii SPRL, scoate
la vânzare: 1.Cinci autoturisme Daewoo Cielo,
an fabricație 2007, preț pornire licitație pentru
fiecare autoturism în parte -1.800 Euro
inclusiv TVA; 2.Autoturism Hyunday Santafe,
an fabricație 2007, preț pornire licitație -6.400
Euro inclusiv TVA; 3.Autoturism Land Rover
Discovery 3, an fabricație 2009, preț pornire
licitație -12.900 Euro inclusiv TVA; 4.Autoutilitara Dacia Double Cab 1.9D, an fabricație
2005, preț pornire licitație -900 Euro inclusiv
TVA; 5.Mijloace fixe și obiecte de inventar,
aparținând SC PSV Industries SA în valoare
de 2.481 Euro inclusiv TVA. Prețul Regulamentului de licitație pentru bunurile aflate în
proprietatea SC PSV Industries SA este de
300,00 Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitaților pentru autovehicule, mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC PSV
Industries SA reprezintă 100% din valoarea de
piață inclusiv TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute de la administratorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în contul nr.
RO98RZBR000006001176 3080 deschis la

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter
personal – 20270. Dosar de executare nr. 4100282/2015. Nr. 4852 din 07.07.2015.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul
2015 luna iulie ziua 20. 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 20, luna iulie, orele 11.00, anul
2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație
publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Taliom SRL cu domiciliul ﬁscal în jud. Călărași, localitatea Budești str. x nr. x, bl. x, sc. x,
etaj x, ap. x, cod de identiﬁcare ﬁscală: 4100282. Prețul de pornire a licitației pentru
accestea este următorul (exclusiv TVA): Teren intravilan arabil în suprafață de 1238
mp - situat în oraș Budești, jud. Călărași, cu o valoare de 41.537,00 lei; Teren
intravilan în suprafață de 1042 mp, situat în oras Budești, jud. Călărași, cu o valoare de
34.959,00 lei; Magazie cereale în suprafață de 200 mp, situată în oraș Budești, jud.
Călărași, cu o valoare de 17.163,00 lei. Total valoare = 93.659 Ron (exclusiv TVA).
Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile
taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin.
(2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de
următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria
Municipiului Călărași - beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada
emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Bunurile licitate vor ﬁ diminuate cu 25%, licitația
a-II-a, conform legislației in vigoare. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.528304, orele: 8.00-16.30. Data
aﬁșării: 15.07.2015.

Raiffeisen Bank PloieȘti până la orele 14 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Regulamentului
de licitație pentru bunurile din patrimoniul
debitoarei, de la sediul administratorului judiciar. Pentru autovehicule, mijloace fixe și
obiecte de inventar prima ședință de licitație a
fost fixată în data de 10.07.2015, ora 10.00, iar
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data
de 17.07.2015, 24.07.2015, 31.07.2015,
07.08.2015, 14.08.2015 ora 10.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al
administratorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare și vizionare apelați
tel.: 0723.131.050, dl. Zotescu Petrica.
Debitorul SC Agromec Gogoșu SA, cu sediul în
sat Gogoșu, comuna Gogoșu, jud.Mehedinţi,
CIF: 1609169, J25/248/1991, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 4241/101/2014, pe
rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul
procesual ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare
bunul mobil – mașină fertilizat MA 3.5 producător ITMA Craiova – din proprietatea debitoarei SC Agromec Gogoșu SA, la un preț
negociat cu domnul Guran Constantin Ionel de
2000,00 lei cu t.v.a. inclus. Toţi cei interesaţi de
adjudecarea bunului mobil – mașină fertilizat
MA 3.5 producător ITMA Craiova – pot
depune oferte la sediul lichidatorului judiciar
Consultant Insolvență SPRL din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi
precum și garanția de participare la licitație în
s u m ă d e 4 0 0 , 0 0 l e i , î n c o n t u l n r.
RO52PIRB2700765144001000 deschis la Banca
Piraeus Bank SA, pentru ședința de supraofertare. Pasul de supraofertare este de 20% din
preţul negociat de 2000,00 lei, respectiv 400,00
lei. Supraofertele se primesc până la data de
11.08.2015 orele 14,00, când va avea loc şi
şedinţa de supra ofertare. Relaţii suplimentare
la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau la

sediul profesional al lichidatorului din Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
P u b l i c a ţ i e d e v â n z a r e D VA I P U R L ,
tel.0362.422.980, fax: 0362.404.675, email:
insolventa@dvamm.ro, în calitate de lichidator
judiciar desemnat în dosarul nr.3719/100/2014
al Tribunalului Maramureş, pentru falimentul
debitoarei SC Vinninvest SRL, cu sediul în
Baia Mare, Str.Oituz, nr.3A, Jud.Maramureş,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică la data
de 16.07.2015, ora 10.00 a imobilului: Corp
unitar de proprietate situat în Baia Sprie,
Pasul Gutâi pe DN18, înscris în CF nr.51248
Baia Sprie, compus din construcţii cabană,
garaj, magazie 1, magazie 2 şi teren aferent în
suprafaţă de 1.836mp, având un preţ de
pornire de 63.300 de Lei, şi reprezintă 50% din
valoarea stabilită în raportul de evaluare și din
prețul de pornire de 126.600 de Lei al primei
licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a
licitației și există cel puțin 2 licitatori, bunul va
fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preț
oferit.Vânzarea se va putea face chiar dacă se
prezintă o singură persoană care oferă prețul
de pornire al acestei licitații. Licitația are loc la
sediul lichidatorului judiciar DVA IPURL din
Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 59A, ap.17-18,
Jud. Maramureş. Potenţialii cumpărători vor
depune oferte de cumpărare şi garanţia de
participare la licitaţie, în procent de 10% din
p r e ţ u l d e p o r n i r e , î n c o n t u l n r.
RO24BPOS25003073390ROL01, deschis la
BANCPOST- Sucursala Baia Mare, titular
cont SC VINNINVEST SRL, până cel târziu
la data și ora ținerii ședinței de licitație. Participanţii au obligaţia să aducă la cunoștința
lichidatorului judiciar cel târziu până la ora
organizării şedinţei de licitaţie dovada achitării
garanției (prin copie a ordinului de plată vizat
de bancă).

PIERDERI
Dinu Constantin Ilie pierdut următoarele acte:
-buletin, permis de conducere, cartela tahograf,
atestat profesional.

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 Geomonel Service SRL-D (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 28, luna Iulie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str.
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Geomonel Service SRL-D, CUI 28893657 cu sediul în
localitatea Giurgiu, B-dul. Mihai Viteazu, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota
TVA: Mașină dejantat anvelope ATH 1900, 4.800 lei, 24%; Mașină dejantat anvelope
Lincos V, 2.775 lei, 24%; Mașină echilibrat roți ATH 1530, 2.325 lei, 24%; Mașină
echilibrat roți Lincos V-820, 2.205 lei, 24%; Compresor LS50/500, 4.500 lei, 24%;
Generator azot NB 3000, 5.250 lei, 24%. Total: 21.855 lei. Bunurile mobile nu sunt
grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din 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, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664,
cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
romana, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului
comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
romana; 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 415, la domnul Adrian Miu.

