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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Ferma Țăndărei angajează paznici baltă-cu experiență la baltă. Preferabil însoțiți de soție. Asigurăm
cazare. 0762.008.512
Diamond Car SPA angajează spălători auto. Pachet
salarial atractiv. Deţinerea permisului de conducere
constituie avantaj. Interviurile au loc zilnic, de luni
până vineri, la orice locaţie Diamond Car SPA între
orele 11.00–17.00. Telefon:-0737.512.744,
0737.512.745
Şcoala Postliceală Sanitar „Sf. Vasile cel Mare”
Ploieşti, din cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltare
Umană-Filiala Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Bulevardul Petrolului, nr. 16, Tel./Fax 0244.574.921,
organizează concurs de titularizare pentru următoarele cadre: 1. 3 catedre PIP (Pregătire şi Instruire
Practică)-maistru instructor (asistent medical
generalist); 2. 1 catedră PIP (Pregătire şi Instruire

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slanic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August, nr. 13, oraș Slănic, privind
vânzarea: - Teren intravilan – fâneață –
1497 m.p., situat în orasul Slănic, jud.
Prahova, punctul “Zapodie”, tarla 14,
parcela 241/1, prețul de pornire al
licitației este 30150 lei, exclusiv TVA, în
data de 29.10.2015, ora 10.00.
Anunțul nr. 13696 din 07.10.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condițiile de participare și actele
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.240976,
persoană de contact Buzea Radu. Data
aﬁșării: 08.10.2015.
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Practică)-maistru instructor (asistent medical generalist). Catedrele sunt constituite la nivel postliceal
şi au o viabilitate de 3 ani. Se preferă persoane cu
experienţă didactică în domeniu. Concursul va avea
loc pe data de 12 noiembrie 2015, ora 9.00, proba
practică şi 13 noimebrie 2015, ora 10.00, proba
scrisă, la sediul unităţii şcolare. Cererea de înscriere
la concurs şi documentele solicitate la înscriere se
depun la secretariatul unităţii, până la data de
30.10.2015, ora 15.00. Programele şi bibliografia
obligatorie sunt cele aprobate prin anexă O.M.E.C.
nr. 2713/29.11.2007 şi 5042/27.09.2005, revizuit în
21.02.2007. Pentru relaţii suplimentare, va rugăm să
va adresaţi la secretariatul unităii şi pe site-ul:
https://fduploiesti.ro. Program cu publicul zilnic,
intră orele 12.00-15.00.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi de muncitor necalificat,
vacante pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Restaurante şi Cafeterii. Condiţii de participare:
- şcoală generală; - diplomă curs de igienă; vechime în munca de minim 2 ani. Concursul va
consta într-o probă scrisă (în data de 02.11.2015, ora
10.00) şi un interviu (în data de 06.11.2015, ora
10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la
data de 23.10.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str.
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449.
Director RU, Mircea Raţiu.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia
Copilului Galaţi organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale
temporar vacante. Inspector de specialitate – 2
posturi pe perioada determinată; - studii superioare
de lungă durată, cu diplomă de licenţă, economice;
- fără condiţii de vechime; Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 02.11.2015, ora
9,00 şi interviu în data de 04.11.2015, la sediul
DGASPC Galaţi. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, adică până la data de 16.10.2015, la
sediul DGASPC Galaţi. Relaţii suplimentare la
sediul DGASPC Galaţi, din Str. Brăilei, nr. 138 B.
Persoana de contact: Munteanu Ionica, tel.
0236/311086;311087.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 21651/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 09.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea
Agricolă Modelu SA, cu sediul în jud. Călărași, loc. Modelu, cod ﬁscal 1931376, în
dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 grajd în suprafață de 1260 mp, Construcție
C2 grajd în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp,
situată în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare de 316.767 lei. Asupra bunului care face
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la dată stabilită pentru
licitație 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. 172173 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Oraşul Novaci – Primăria, organizează concurs de
ocupare a 2 (două) funcţii vacanţe contractuale de
asistent medical comunitar,grad profesional asistent
şi 1 (una) funcţie vacanţă contractuală de asistent
medical comunitar, grad profesional debutant din
cadrul Aparatului de specialitate al primarului
oraşului Novaci, compartiment Asistenţă socială,
judeţul Gorj. Concursul constă într-o probă scrisă şi
o probă interviu, organizate în data de 02.11.2015,
ora 10,30, respectiv 06.11.2015, ora 11:00, la sediul
Primăriei oraşului Novaci. Data limită de înscriere
la concurs este 23.10.2015,ora 14.00 la Registratură
Primăriei oraşului Novaci. Alte relaţii suplimentare
se pot obţine de la Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primăriei oraşului Novaci, telefon
0253/466221, mobil 0755745615. Candidaţii trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele: -condiţii
generale stabilite conform art.3 din HG nr.286/2011;
Condiţii specifice: - Studii: postliceale - Vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
min. 1 an, pentru cele două posturi contractuale de
asistent medical comunitar,grad profesional asistent,iar pentru postul contractual de asistent medical
comunitar, grad profesional debutant, nu necesită
vechime în muncă.
Direcţia Generală De Asistenţă Socială Şi Protecţia
Copilului Galaţi organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante.
Psiholog - 2 posturi -studii superioare de lungă
durată, cu diploma de licenţă în psihologie; - atestat
de liberă practică în specializarea psihologie clinică;
- fără condiţii de vechime. Inspector de specialitate
– 1 post - studii superioare de lungă durată, cu
diplomă de licenţă, economice; - fără condiţii de
vechime; Asistent medical - 3 posturi; – liceu
sanitar+ echivalare /studii postliceale de specialitate
– asistenta medicala; - fără condiţii de vechime.
Referent instructor - 9 posturi; - studii medii cu
diplomă de bacalaureat; - fără condiţii de vechime.
Infirmiera – 7 posturi; - studii generale/medii + curs
de cruce roşie/program national de pregatire a
infirmierelor; se pot înscrie si persoane care urmează
cursul; - fără condiţii de vechime. Muncitor calificat
fochist - 1 post; - studii generale/medii + calificare
de fochist; - fără condiţii de vechime. Muncitor
calificat bucătar - 1 post; - studii generale/medii +
calificare de bucătar - fără condiţii de vechime.
Şofer - 2 posturi - studii generale/medii; - posesor al
permisului de conducere pentru categoria B
(minimum); - fără condiţii de vechime. Muncitor
necalificat - 3 posturi - studii generale/medii; - fără
condiţii de vechime. Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de 02.11.2015, ora 9,00 şi
interviu in data de 04.11.2015, la sediul DGASPC

Galaţi. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial al României,
adică până la data de 23.10.2015, la sediul
DGASPC Galaţi. Relaţii suplimentare la sediul
DGASPC Galaţi, din Str. Brăilei, nr. 138 B.
Persoana de contact: Munteanu Ionica, tel.
0236/311086; 311087.
Direcţia Asistenţa Socială Voluntari organizează
concurs pentru ocuparea unui post vacant: Serviciul Asistenţa Socială Biroul Protecţia Persoanelor
Adulte- 1 post, referent, clasa III –gradul profesional debutant pe perioadă nedeterminată. Condiţii
de participare la concurs: -Pregătire de specialitate:
Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Condiţiile desfăşurării concursului sunt următoarele: -Locul desfăşurării examenului: sediul Direcţiei
Asistenţa Socială Voluntari Str. Bucegi, nr. 59, oraş
Voluntari, judeţul Ilfov; -Ora şi locul desfăşurării
fiecărei probe a concursului: -proba scrisă:
11.11.2015 ora 10.00; -interviul: 13.11.2015 începând cu ora 12.00. Dosarele candidaţilor se depun
până la data de 28.10.2015. Posturile vacante
scoase la concurs, condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul Direcţiei
Asistenţa Socială, Str. Bucegi, nr.59. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Asistenţa
Socială Voluntari, telefon 031/418.04.92.
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr.
45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul
în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1, organizează în data de 20 octombrie 2015, ora 10,00 (proba
scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacantă: -Consilier, clasa I,
grad profesional principal– Biroul Financiar,
Direcţia Management Contracte, Investiţii şi
Protocol. Condiţii necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt
afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.
fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs se depun în
termen de 8 zile de la data publicării prezentului
anunţ, la sediul ministerului.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vindem utilaje tipografice, stare bună de funcţionare. Tel. 0722.766.372, 0238/412.524.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 21654/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 10.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Katila
S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B,
etj. 1, ap. 3, cod ﬁscal 23066241, în dosar de executare nr. 23066241, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Furgon Fiat
Ducato JTD, an fabric. 2000, sș: ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800
cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-TRT, valoare 3.803 lei. Asupra bunului care
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la dată stabilită pentru
licitație 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. 172173 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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www.jurnalul.ro
Cartea “Strămoşii Poporului
Român” reprezintă puntea de suflet
cu Românii de pretutindeni. Tel.
0761.674.276; 0733.940.772.

CITAȚII
Neacşu Viorel din Roşiori de Vede, B-dul Comercial
nr. 11 este citat la Judecătoria Roşiori de Vede pentru
divorţ, pentru termenul din 27 octombrie 2015.
Cirebe Szuszana mar. Vuka Ilie lui Gligor, cu domiciliul necunoscut, este citată la Judecătoria Turda în
data de 16.11.2015, ora 8.30, sala 3, în Dosar
2529/328/2015, având ca obiect uzucapiune.
Se citează pârâtul Roman Dorel de către reclamanta Fodor Cristina, obiect „acţiune în constatare”, în dosarul nr. 2692/62/2015, cu termen de
judecată la data de 12 octombrie 2015, la Tribunalul
Braşov, B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, sala T1, ora
09.00, completul Civ. D1.
Volintir Cornel se citează în calitate de moştenitor
legal (fiu) al defunctei Nan Ani, în data de
20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov
-dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.
Nan Gabriela se citează în calitate de moştenitoare
legală (fiică) al defunctei Nan Ani, în data de
20.10.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov
-dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.
Se citează numitul Bălaşa Dumitru Gabriel cu ultim
domiciliu în comuna Măgurele, sat Măgurele, nr.
352, Prahova, în dosar nr. 3376/331/2012 la data de
15.10.2015 la Judecătoria Vălenii de Munte.
Se citează numita Budeanu Livia, domiciliată în
Petrila, str. Tudor Vladimirescu, bl. 39/B, sc.1, ap.2,
județ Hunedoara, pentru data de 26.10.2015, la
Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 4270/278/2011*.
Judecătoria Hârlău în dosarul nr. 1114/239/2015 –
Hotărăşte: Admite în parte cererea formulată de
reclamantul Brînzei Pavel, cu domiciliul în sat
Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâtă Kriviute Liudă, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Deleni, comuna Deleni, jud. Iaşi.
Dispune că prezenţa hotărâre să suplinească

consimţământul pârâtei Kriviute Liudă în faţă
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenţă Paşapoartelor Simple Iaşi, în vederea
întocmirii şi eliberării paşaportului minorului
Brînzei Pavel Gabriel, născut la data de 13.09.2005.
Dispune că prezenţa hotărâre să suplinească
consimtamântului pârâtei Kriviute Liudă în vederea
deplasării minorului Brînzei Pavel Gabriel, născut
la data de 13.09.2005, însoţit de tatăl sau, în
România şi Regatul Unit al Marii Britanii. Cu drept
de apel în 30 zile de la comunicare. Pronunţată în
şedinţa publică, azi 18.09.2015.

DIVERSE
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în
M o n i t o r u l O f i c i a l a l R o m â n i e i , n r.
2823/20.05.2014, partea a IV-a, Norme revizuite
prin Decizia nr 8/10.06.2015 a Consiliului de
Administraţie al societăţii. În perioada 02.10.08.10.2015 au fost postate pe site-ul CONPET
următoarele achiziţii: - Achiziţia a 2 echipamente de recuperare a ţiţeiului deversat pe
luciul apei (skimmere). - Furnizare 3 buc. baie
de apă termostatata - procedura reluată. Servicii de verificare a documentaţiei tehnico-economică pentru lucrarea de proiectare
- pentru execuţia lucrărilor de înlocuire
conducta de transport ţiţei Ø 103/4” Ghercesti-Icoană pe tronsoanele: ieşire staţie-subtraversare DJ Craiova-Ghercesti-Ştrand Ghercesti pe
o lungime de cca. 370 m, mal drept păru Tesluifosta albie a pârâului, pe o lungime de cca. 200
m şi valea Draghiei pe o lungime de cca. 250 m,
un total de cca. 820 m. Invitaţiile/anunţurile de
participare, însoţite de documentele care stau la
baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina
proprie de internet (www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice: Director Departament
Managementul Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing.
Radu Albu. ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII Jr.
Agripina Tircavu. SERVICIU ACHIZIŢII
Exp. Ap Corina Iosif.
SC New-Recycling SRL, titular al proiectului:
“Amplasare staţie mobilă sortare deșuri nepericuloase (menajere), Com. Bujoreni, sat Bogdăneşti, Nr.
346 bis, judeţul Vâlcea anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare: proiectul

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 21659/ 07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015
orele 14,00 în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Leo Prod
S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Dumbravei, Bl. C8, Sc. C, Ap. 17,
cod ﬁscal 10029853, în dosar de executare nr. 10029853, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabric.
2005, SS UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc,
culoare albastru, nr. înmatriculare CL-90-ZGD, valoare 5.654 lei. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C. , pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.
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nu se supune evaluării impactului asupra mediului
şi nu se supune evaluării adecvate, fără necesitatea
parcurgerii celorlalte etape ale procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, de către
APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Vâlcea din Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între
orele 9-14, precum şi la următoarea adresă: www.
apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.

Alegerea Consiliului de Administraţie şi a Comisiei
de cenzori de la S.A. CERES MIROŞI; 2) Repartizarea unui avans de produse către membrii asociaţi
pentru anul agricol 2015. Candidaturile pentru
administratori şi cenzori se primesc în scris la sediul
societăţii până în ziua desfăşurării adunării generale
extraordinare, de asemenea candidatţi trebuie să fie
membri asociaţi. Pot vota pe baza CI sau BI doar
membrii societari care sunt proprietari de teren cu
acte legale. În cazul că nu se întrunesc condiţiile
pentru desfăşurarea adunării (prezenţa a doua
treimi din asociaţi), adunarea se reprogramează în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 30
octombrie 2015, ora 09:00. Comisia de cenzori.

SC Oberhauser Invest SRL având sediul în localitatea Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, jud.
Maramureş, titular al planului/programului Plan
Urbanistic Zonal “Hale cu spaţii administrative şi
împrejmuire” localitatea Baia Mare, str. Europa,
FN, jud. Maramureş, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de
mediu pentru planul /programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului /programului poate fi consultată la sediul
APM Maramureş, localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.
1A de luni până joi între orele 9.00 – 16.00 şi vineri
între 9.00 şi 13.00. Observaţii /comentarii şi sugestii
se primesc în scris la sediul APM Maramureş în
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. CASSTIL S.A.: În temeiul art. 137
indice 2 alineat 2 din Legea nr.31/1990 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi al
actului constitutiv, Consiliul de Administraţie al

SOMAȚII
Judecătoria Craiova. Dosar nr.7286/215/2015.
Complet CF10. Termen: 22.10.2015. Somaţie emisă
în baza art. 1051 alin.1 NCPCiv, prin încheierea de
şedinţă din data de 17.09.2015. Reclamanţii-posesori
Prioteasa Constantina, domiciliată în Mun. Craiova,
Bld.Dacia, nr.50, bl.C, sc.1, et.1, ap.5, Jud.Dolj, şi Ion
Florica, domiciliată în Mun. Craiova, Str. Tîrgului, nr.
3, Jud. Dolj, invocă în dosarul nr. 7286/215/2015 al
Judecătoriei Craiova, dobândirea proprietăţii prin
uzucapiune asupra imobilului teren intravilan în
suprafaţă de 76mp, situat în Mun.Craiova, Str.
Tîrgului, nr.3, Jud.Dolj. Se somează orice persoană
interesată să facă opziţie, în caz contrar, în termen de
6 luni de la emiterea şi publicarea prezentei somaţii se
va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
În data de 22 octombrie 2015, ora 9,00, se convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a SOCIETĂŢII
AGRICOLE CERES MIROŞI, comuna Miroşi, jud.
Argeş, la magazii, cu următoarea ordine de zi: 1)

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Slanic. Biroul Colectare
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță
organizarea licitației la sediul din strada
23 August, nr. 13, oraș Slănic, privind
vânzarea: - Teren intravilan, categoria
fâneață, 1000 m.p., situat în com.
Ștefești, sat Scurtești, jud. Prahova și
cota indiviză de 1/2 din drumul de
acces, în suprafață de 127 m.p., prețul
de pornire al licitației este 13520 lei,
exclusiv TVA, în data de 28.10.2015,
ora 10.00. Anunțul nr. 13695 din
07.10.2015 poate ﬁ consultat la sediul
organului ﬁscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.240976, persoană de
contact Buzea Radu. Data aﬁșării:
08.10.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. 21658/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 13,30, în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Petroolt
S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Zeﬁrului, Nr. 65, cod ﬁscal
6786587, în dosar de executare nr. 6786587, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafața 50 mp, situat în com.
Dragalina, jud. Călărași, stația CFR Ciulnița, valoare 29.980 lei. - Teren – Proprietar
C.N.C.F.R. Sucursala Constanța. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și
bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției
sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în
limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate,
pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor
solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație 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.
Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data 08.10.2015. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 159.
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ANUNȚURI

S.C. CASSTIL S.A., prin administrator rămas în
funcţie dl. Flamanzeanu Marin, ca urmare a demisiilor celor doi membrii ai Consiliului de Administraţie,
a hotărât în data de 05.10.2015 convocarea Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru data de
18.11.2015, ora 12.00 la sediul societăţii, situat în str.
Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, la
sfârşitul zilei de 06.11.2015., ca dată de referinţă.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este
convocată cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea
unor noi membri ai Consiliului de Administraţie al
S.C. Casstil S.A.. 2. Stabilirea datei de identificare a
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 02.12.2015. 3. Desemnarea unei persoane autorizate care să reprezinte şi să
semneze în numele acţionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul
comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al
României. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
respectiv data de 06.11.2015, pot participa la
adunarea generală a acţionarilor direct sau pot fi
reprezentaţi şi prin alte persoane decît acţionarii, cu
excepţia administratorilor, pe bază de procură
specială. Formularele de procuri speciale se pot
obţine începând cu data de 06.11.2015, la sediul
societăţii din Bucureşti , str. Cluceru Sandu nr. 2A,
sector 2. După completarea şi semnarea procurii
speciale de către acţionar , exemplarul original se va
depune la sediul societăţii , până la data de
17.11.2015, ora 1400, un exemplar va fi înaintat
reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la
acţionar. Începând cu data de 06.11.2015, materialele
informative aferente problemelor incluse pe ordinea
de zi se vor putea consulta şi procura de Luni până
Vineri între orele 10.00- 13.00 de la sediul societăţii.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciuliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator
putând fi consultată şi completată de acţionari, de
luni până vineri orele 10-13 la sediul societăţii, începând cu data 06.11.2015. Data limită până la care
actionarii înregistraţi la data de referinţă pot face
propuneri privind candidaţii pentru posturile de
administrator fiind de 13.11.2015. Unul sau mai
mulţi acţionari, reprezentând, individual sau
împreună cel puţin 5% din capitalul social, au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
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adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice.). Acţionarii îşi
pot exercita dreptul prevăzut la lit. a) şi la lit. b) în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării
generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune
întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate
de măsurile pe care societatea comercială le poate lua
pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna
desfăşurare şi pregătire a adunărilor generale,
precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor
comerciale ale societăţilor. Societatea comercială
poate formula un răspuns general pentru întrebările
cu acelaşi conţinut. Se consideră dat un răspuns dacă
informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de
internet a societăţii, în format întrebare- răspuns.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.69. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege,
Adunarea Generală Ordinară se va desfăşura pe data
de 19.11.2015, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Consiliul de Administraţie al
S.C. Casstil S.A. Marin Flamanzeanu.

LICITAȚII
SC Basarab Group SRL București, str. Washington,
nr. 24, et. 1, ap. 2, camera 1, sector 1, cod de identificare fiscală 10363500, număr de ordine în registrul
comerţului J40/2719/1998, prin lichidator judiciar
VIA INSOLV SPRL cu sediul in Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Prahova, dosarul nr.
9152/3/2014, Tribunalul București, Secția a VII
Civilă, scoate la vânzare prin licitaţie publică la
pretul de evaluare redus cu 25%: 21.474 actiuni,
reprezentand 17,68 % din capitalul social al SC
Basarab Mehedinti Imobiliar SA Bucuresti, S. 1, Sos.
Chitila, nr. 88, J40/17375/2008, CUI 24593525, la
valoarea de 10,05 lei/actiune; 292.927 actiuni, reprezentand 40,88 % din capitalul social al SC Primus
Construct SA Bucuresti, S. 1, Sos. Nicolae Titulescu,
nr. 171, J40/1639/1994, CUI 5259171, la valoarea de
7,65 lei/actiune; 1.258.020 actiuni, reprezentand 14,13
% din capitalul social al SC Sisteme de Echipamente
de Comunicatii ICRET SA Bucuresti, S. 1, Sos.
Chitila, nr. 88, Biroul nr. 3, et. 4, J40/3418/2010, CUI
1566165, la valoarea de 1,76 lei/actiune. Persoanele
interesate sunt obligate sa achizitioneze caietul de
prezentare de la sediul lichidatorului şi sa depuna
oferta impreuna cu taxa de garanţie de 10 % din

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26297267. Nr. 21656/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 11.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Alonso
Company S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Dragalina, cod ﬁscal 26297267, în
dosar de executare nr. 26297267, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Combină Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie C 5500439,
lățime excavare 7,5 m, valoare 386.962 lei; - Heder păioase Vario, 7,5 m, cu kit de
rapiță și 2 cuțite laterale, an fabric. 2011, serie 71614534, valoare 189.514 lei; Cărucior transport Heder Vario, 7,5 m, an fabric. 2011, serie 71919745, 125.814 lei.
Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la dată stabilită pentru licitație 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, int. 159.

valoarea stabilită pentru bunul scos la vânzare până
cel mai târziu în preziua organizării licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 19.10.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului judiciar, tel/fax 0244 519800.

1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, la
pretul de 239000 lei fără TVA; teren în suprafață de
3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara la
pretul de 47000 lei fără TVA.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
bunurile mobile ale debitoarei la prețurile reduse cu
50% (obiecte de inventar, produse finite diverse
modele - console, mese, suport oglinzi, etc din fier
forjat) si Dacia 1307/2004 - 3.727 lei si proprietate
imobiliara compusa din teren intravilan in suprafata de 6.455 mp si constructii: C1- Atelier productie
confectii metalice si spatiu administrativ (P) cu s.c.
desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa (P) - grup social
- vestiar cu s.c. desfasurata = 311 mp, C3 - Sectie
productie confectii fier forjat si depozit materiale
(P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 - Anexa (P) cabina poarta cu s.c. desfasurata = 8 mp, imprejmuire si platforma betonata, situata in com.
Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, Prahova la
pretul de evaluare redus cu 20% (1.435.468 lei fara
TVA). Licitaţia va avea loc în 14.10.2015, ora 13/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
20.10.2015, 23.10.2015, 27.10.2015, 30.10.2015
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz
in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud.
Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %,
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în fiecare zi
de miercuri începând cu data de 14.10.2015, ora
14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator judicar
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică marca ANDUTU la pretul de 14.334 lei și
proprietate imobiliara compusă din teren intravilan
în suprafaţă de 2.174 mp situata in com. Predeal
Sărari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova la pretul
de 19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea loc în
fiecare zi de marti incepand cu data de 13.10.2015,
ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
SC Universal Construct Prod SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică in fiecare zi de miercuri incepand cu data de
14.10.2015 ora 15/00 bunurile debitoarei la pretul de
evaluare redus cu 50%: teren în suprafaţă de 12.389
mp şi sediu administrativ în suprafaţă de 1.800 mp;
hala productie în suprafaţă de 1.500 mp, casa pompe
si bazin apa în suprafaţă de 64 mp, situata în situat in
Comuna Bacia, jud. Hunedoara la pretul de 800.000
lei, apartament două camere și dependințe cu suprafața utilă de 47,84 mp si balcon cu s.u. 12,59 mp situat
în Târgu Jiu la pretul de 53200 lei fără TVA; magazie
(hală) cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de

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 în dată de 15.10.2015 ora 15:00, iar în cazul în
care bunurile nu vor fi valorificate, această este
reprogramată pentru data de 19.10.2015,
22.10.2015, 26.10.2015, 29.10.2015, 02.11.2015,
05.11.2015, 09.11.2015, 12.11.2015, 16.11.2015, la
aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare
şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Ecologic Prest SRL, 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,
parcelă Cc-34, Judeţul Dâmboviţa la preţul de
13.500 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în
data de 15.10.2015 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 19.10.2015,
22.10.2015, 26.10.2015, 29.10.2015, 02.11.2015,
05.11.2015, 09.11.2015, 12.11.2015, 16.11.2015, la
aceeaşi ora şi aceeaşi adresa. Dosarul de prezentare
şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 4930677. Nr. 21657/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015
orele 13,00 în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Omnilact
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Vâlcelele, cod ﬁscal 30163565, în dosar de
executare nr. 4930677, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.)
este: - Teren arabil extravilan în suprafață de 34.000 mp. Carte funciară nr. 20377,
nr. Cadastral 50, nr. Tarla 66/3, nr. Parcela 1, situat în loc. Vâlcelele, jud. Călărași,
valoare de 75.184 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - act notarial nr.
47/28.01.2015 – Marin George; - act administrativ nr. 0 din 25.03.2015 - SC Bunge
Romania SRL; - somație nr. Dosar executare 7/2015 din 07.04.2015 – BEJ
Casagranda – Stana Anton. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C. , pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.

ANUNȚURI
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SC Dumob Design SRL, 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 15.10.2015 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 19.10.2015, 22.10.2015, 26.10.2015, 29.10.2015,
02.11.2015, 05.11.2015, 09.11.2015, 12.11.2015,
16.11.2015 la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul
de prezentare şi condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0761132931/0723357858;
www.andreiioan.ro.
SC Galuza Best Prod SRL, societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licitaţie,
în bloc, următoarele bunuri: linie inox, nr. inventar
159, la preţul de 1.006,50 lei; linie inox carcase, nr.
inventar 160, la preţul de 822,75 lei şi sistem televiziune cu circuit închis, nr. inventar 161, la preţul de
360 lei. Preţurile afişate nu includ TVA. Licitaţia se
va ţine în data de 15.10.2015 ora 11:00, la sediul
lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate, licitaţia se va ţine în data
de 19.10.2015, 22.10.2015, 26.10.2015, 29.10.2015,
02.11.2015, 05.11.2015, 09.11.2015, 12.11.2015,
16.11.2015 la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă. Dosarul
de prezentare şi condiţiile de participare se pot
obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0761132931/0723357858;
www.andreiioan.ro.
Debitorul SC PSV INDUSTRIES SA societate în
procedură de reorganizare, prin administrator
judiciar DINU, URSE ȘI ASOCIAȚII 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.
Autoutilitară Dacia Double Cab 1.9D, an fabricație
2005, preț pornire licitație –900 Euro inclusiv TVA;
4.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
n r.
RO98RZBR0000060011763080 deschis la
Raiffeisen Bank PloieȘti până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitaţiei, a garantiei 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 15.10.2015, ora 10.00,
iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele ședințe de licitații vor fi în data de
22.10.2015, 29.10.2015, 05.11.2015, 12.11.2015 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 Universal Comprod Gheorghiță SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Și Asociații SPRL, scoate la vânzare: Proprietate imobiliară Restaurant “Regina Nopții” –spațiu
alimentație publică, construcții și amenajări -imobil
situat în Comuna Paulești, Sat Paulești, Județ
Prahova, T18, P cc 639, compus din construcții
comerciale C1 -restaurant S+P+E (parțial), C2
-restaurant P+1 (partial), C3 –locuință servici P+M,
C4 –construcție anexă centrală termică, amenajari
de teren, alei de incintă platforme, parcare și componente nonimobiliare. Prețul de pornire licitație
pentru proprietate imobiliară Restaurant “Regina
Nopții” este de 2.681.000 Euro exclusiv TVA. Prețul
caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliară
aflată în patrimoniul SC Universal Comprod Gheorghita SRL este de 5.000,00 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea
în contul nr. RO14BITRPH1RON033194CC01
deschis la Veneto Banca Scpa Italia Montebelluna
Suc. București, Ag. Ploiești, până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 21653/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 10.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Auger
Petrus S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod ﬁscal 6144099, în
dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94
mp și teren intravilan aferent construcției 2.529,1961 mp, situată în loc. Ștefan Cel
Mare, jud. Călărași, valoare de 143.092 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Act notarial nr. 116/14.01.2009 – CEC Bank, Sucursala Călărași; - Act administrativ
nr. 318/2013 din 18.06.2013 – BEJA Mihalcea și Serban; - Hotărâre judecătorească
nr. 3335/202 dn 21.05.2014 – BEJ Cosoreanu Iulian Ilie. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la dată stabilită pentru licitație 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. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.10.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, int. 159.

prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini și a Regulamentului de licitație pentru proprietatea imobiliară, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea
imobiliară prima ședință de licitație a fost stabilită în
data de 16.10.2015, ora 13.00, iar dacă bunul nu se
adjudecă la această dată, următoarele ședințe de
licitații vor fi în data de 30.10.2015, 13.11.2015,
27.11.2015, 11.12.2015, 11.01.2016 ora 13.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului 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.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan. Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.
dinu-urse.ro.
Primăria comunei Clinceni, cu sediul în comuna
Clinceni, strada Principală, nr.107A, judeţul
Ilfov, tel./fax 369.43.93/ 369.40.41, cod fiscal
6506628, e-mail primariaclinceni@yahoo.com,
organizează licitaţie publică deschisă privind
concesionarea spaţiului cu destinaţia cabinet

17

medical -punct recoltare analize medicale în
suprafaţă de 18mp- cabinet şi 14,5mp suprafaţa
comună din suprafaţa totală a spaţiilor de folosinţă- situat în incinta Dispensarului uman
Clinceni proprietate privată a comunei Clinceni.
Costul documentaţiilor pentru înscrierea la licitaţie este de 300 lei fără TVA şi se achită la
caseria primăriei comunei Clinceni. a) data la
care pot ridica documentaţiile privind licitaţia
21.09.2015; b) adresa de unde se ridică documentaţiile privind licitaţia: Primăria comunei
Clinceni, comuna Clinceni, strada Principală,
nr.107A, judeţul Ilfov- compartimentul contabilitate; c) adresa unde se depun ofertele Primăria
comunei Clinceni; d) termenul limită de depunere a ofertelor 15.10.2015 ora 15.00; e) data
deschiderii ofertelor 16.10.2015 ora 11,00- la
sediul primăriei comunei Clinceni; f)garanţia de
participare la licitaţie este de 1.000 lei şi se
d e p u n e
î n
c o n t u l
RO41TREZ4215006xxx003094- Trezoreria Ilfov.
Valabilitatea ofertelor- 60 de zile calendaristice.
Spaţiul cu destinaţia cabinet medical -punct
recoltare analize medicale- situat în incinta
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Dispensarului uman Clinceni -pentru care se vor
trimite câte 2 oferte (copie şi original). Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,
încheierea, excutarea, modificarea şi încetarea
contractului de concesiune, precum şi a celor
privind acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ nr.544/2004, cu modificările ulterioare.
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PIERDERI
Pierdut card marfă și card tahograf pe numele
Neagu Octavian. Le declar nule.
Constantin Mitică pierdut atestat marfă nr.
0149301000 şi atestat ADR nr. 46390. Le declar nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 21655/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 11.00, în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody &
Diana Prest S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5,
cod ﬁscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Clădire spațiu comercial în suprafața
de 191 mp și teren aferent construcției 191 mp, situată în loc. Călărași, jud. Călărași,
strada Locomotivei, nr. 5, valoare 68.707 lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu
se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C. , pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26178177. Nr. 21652/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015,
orele 09.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Agrotehnic
Suport Dragoș Vodă S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, loc. Călărași, cod ﬁscal
26178177, în dosar de executare nr. 26168177, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combină Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie
6112014749, valoare 171.410 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Gaj în favoarea
Intesa Sanpaolo Bank România SA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare
însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie
de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la dată
stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 08.10.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

SC Prim X Press SRL, având codul unic de înregistrare 16109641 şi numărul de înregistrare la ONRC
Bucureşti J40/1538/2004 anunţă pierderea certificatului constatator nr. 26516/22.01.2009. Se declară nul.
Subsemnata, Droblics Catalina, agent de asigurare,
declar pierdute şi nule următoarele formulare cu
regim special aparţinând FATA ASIGURĂRI, CUI:
10347059: poliţe AA 224418, CA 102353-102360,
102882, 102885, CC 81679, 81681-81683, 81687,
81692-81694, 81967, 81977, 81981-81996, 81999,
83330-83331, 83338, 89925, 89928, 89930, 89940,
93291, 93299, 93302-93311, 93316, 93338, PF
415839-415842, 415866-415881, 421703, 421730,
421732-421739, 421765-421785, 423753, 423765,
423772-423774, 423777, 423920-423922, 423952,
425760, 425763, 425766, 425769, 425785-425789,
425804, 425806-425827, 425832-425840, 425842,
425845-425846, PJ 501221, 501280-501283, 504850,
504853-504858, 504860-504861, 504864-504865, RC
380640, 381648, UA 300467 şi chitanţiere FATA
6614351-6614600, 6625351-6625375, 66254016625425, 6625451-6625475, 6630026-6630050.
Declar pierdut şi nul card de sănătate emis de
C.N.A.S. pe numele Cristea Ilie.
S.C. Ayana Rafael Company S.R.L., sediul București sector 3, str. Soldat Petre Tina, nr.11, bl.L39,
sc.A, et.3, ap.15, J40/8937/02.08.2012, C.U.I.

30508117, declar pierdut (nul) certificat constatator
pentru sediu.
S.C. GRANDARC Consulting S.R.L., cu sediul în
București, sector 5, C.U.I. RO25594332,
J40/6178/2009, declar pierdut registrul unic de
control emis de A.N.A.F. Sector 5. Îl declar nul.
Declar pierdut (nul) act de proprietate locuință din
București, str. Jean Steriade 29, bl.V2, sc.2, et.7, ap.38,
sc. 3, încheiat cu O.C.L.P. pe numele Cărare Maria.
Declar pierdută (nulă) carte de muncă eliberată de
întreprinderea Tricodava pe numele Ichim Mariana.
Declar pierdute (nule) C.I. emis de Secția de Poliție
23, card sănătate emis de C.N.A.S. pe numele
Mângâță Anișoara.
S.C. Best Star S.R.L., str. Pajurei nr.7, sector 1, București, C.U.I. 23206884, J40/1928/2008, declarăm nule
următoarele: actul constitutiv al societății, certificatul de înregistrare, contract vânzare- cumpărare
teren Chitila, contracte de închiriere Grecrom și Best
Star, contract închiriere Best Star și Banius, contract
închiriere S.C. Best Star și Farmacia Ficusului
(Catena), ștampila.
Direcţia Asistenţa Socială Voluntari declară pierderea Registrul Unic de Control.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. 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 Alex Nico Andra SRL – Costești,
după cum urmează: Denumire: Construcție terasă restaurant și teren aferent
intravilan - 209 mp. Valoare [Ron, fără TVA]: 138.600 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
RO39TREZ0505067XXX000772, deschis la Trezoreria Costești, 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 26-10-15. Licitația va avea loc
în data de 27-10-15, ora 11:00:00, la Costești - punct de lucru Str. Aleea Gării.
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 SFO
Costești 0248.672768.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. 21714/07.10.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 22.10.2015
orele 14,15 în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marsim
Construct S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, bl.
I1, sc. 1, ap. 3, cod ﬁscal 14934641, în dosar de executare nr. 14934641, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Buldo Excavator BCKHOE
New Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 53.352 lei. Asupra bunului care
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C. , pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație 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. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data 08.10.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.

