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OFERTE SERVICIU
l Firma SC Extra Royal Pan 
SRL, cu sediul în Tulcea, jud.
Tulcea, str.Isaccei, nr.12, 
complex 4, parter, angajează 1 
brutar şi 2 ambalatori manuali, 
vorbitori de limba sârba. 
Pentru detalii suplimentare 
sunaţi la: 0773.330.269.

l Firmă consacrată de amena-
jări angajează rigipsari, 
zugravi, necalificaţi. Acordăm 
contract muncă, salariu negoci-
abil (telefonic), bonuri masă, 
cazare gratuită (Bucureşti). 
Telefon: 0766.251.547.

l U.M. 01517 SIHLEA, din 
Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului vacant de 
personal civil contractual, şef 
depozit I materiale intendenţă 
şi alimente/studii medii, la 
plutonul logistic din U.M. 
02243 Râmnicu Sărat, astfel: 
-22.06.2017, ora 10.00 -proba 
scrisă; -28.06.2017, ora 10.00 
-interviul; -data limită de depu-
nere a dosarelor -12.06.2017, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se 
vor face la sediul U.M. 01517 
SIHLEA, loc. Sihlea, judeţ 
Vrancea, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0237.257.822/ interior 109.

l U.M.01517 Sihlea, judeţul 
Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor de 
execuţie de personal civil 
contractual: muncitor calificat 
IV- electrician şi muncitor cali-
ficat IV- tâmplar vacante cu 
studii generale în cadrul  
formaţiunii de cazarmare din 
U.M.01517 Sihlea şi muncitor 
calificat IV- sudor vacant cu 
studii generale în cadrul grupei 
de întreţinere, manipulare şi 
conservare din U.M.02243 Rm. 
Sărat, judeţul Buzău, astfel: 
-22.06.2015, ora 10.00 -proba 
scrisă; -28.06.2015, ora 10.00 
-interviul pentru muncitor cali-
ficat IV electrician; -28.06.2015, 
ora 13.00 -interviul pentru 
muncitor calificat IV tâmplar; 
-28.06.2015, ora 08.00 -inter-
viul pentru muncitor calificat 
IV sudor; -data limită de depu-
nere a dosarelor -12.06.2017, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor 
şi organizarea concursului se 
vor face la sediul UM 01517 
Sihlea, judeţul Vrancea, unde 
vor fi afişate şi detaliile organi-

zatorice necesare. Date de 
contact ale secretariatului, la 
telefon: 0237.257.822/interior 
109.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post temporar vacant de 
execuție. Concursul se va 
desfăşura în perioada 13-16 
iunie 2017, la sediul Oficiului 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară al Municipiului 
Bucureşti -Bd.Expoziției nr.1A, 
Sector 1, Bucureşti, orele 10.00. 
Data limită de depunere a 
dosarelor este 31.05.2017, 
inclusiv, orele 16.00, la sediul 
Oficiului de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti. Pentru relații 
suplimentare consultați site-ul 
www.ocpib.ro.

l Oficiul de Cadastru şi Publi-
citate Imobiliară al Munici-
piului Bucureşti organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post vacant de execuție. 
Concursul se va desfăşura în 
perioada 20-23 iunie 2017, la 
sediul Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară al Muni-
cipiului Bucureşti -Bd.Expozi-
ției nr.1A, Sector 1, Bucureşti, 
orele 10.00. Data limită de 
depunere a dosarelor este 
12.06.2017, inclusiv, orele 
16.00, la sediul Oficiului de 
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară al Municipiului Bucureşti. 
Pentru relații suplimentare 
consultați site-ul www.ocpib.ro.

l Primăria Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani organizeaza 
concurs la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni, din sat 
Prăjeni, comuna Prăjeni, 
judeţul Botoşani, în data de 28 
iunie 2017, ora 10:00 proba 
scrisă şi în data de 30 iunie 
2017, ora 10:00 interviul pentru 
ocuparea funcției publice 
vacante  de  execuţ ie  de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal asistent din cadrul apara-
tului  de  specia l i tate  a l 
primarului comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani, in cadrul 
compartimentului cadastru, 
urbanism şi agricultură. 
Condiţi i  de participare: 
Condiții generale: Candidații 
trebuie să îndeplineacă condi-
țiile generale prevăzute de art. 
54 din legea 188/1999 (r2), 
privind statutul funcționarilor 
publici. Condiții specifice:studii 
universitare de licență absolvite 

cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, în ştiinţe juri-
dice; Curs de calificare: Tehni-
cian Proiectant Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, auto-
rizat: CNFPA/ANC (Autori-
tatea Nationala a Calificarilor); 
Cunoştințe operare PC nivel de 
bază. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul 
Primăriei Comunei Prăjeni, 
judeţul Botoşani până la data 
de 12 iunie 2017, inclusiv. 
Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită 
se afişează la sediul Primăriei 
Comunei Prăjeni. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la 
sediul Primăriei comunei 
P r ă j e n i  ş i  l a  t e l e f o n : 
0231.553.010.

l Spitalul Clinic Colentina 
scoate la concurs, în data de 
26.06.2017, 1 post de inspector 
resurse umane Şef Serviciu 
RUNOS, 1 post de economist 
Şef Serviciu Achiziţii şi Aprovi-
zionare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: pentru 
pos tu l  de  Şef  Serv ic iu 
RUNOS: diplomă de licenţă în 
specialitatea serviciului, 2 ani 
vechime în specialitatea servi-
ciului, curs de inspector resurse 
umane, pentru postul de Şef 
Serviciu Achiziţii şi Aprovizio-
nare: diplomă de licenţă în 
specialitatea serviciului, 2 ani 
vechime în specialitatea servi-
ciului. Termen de înscriere: 10 
zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului. Informaţii 
suplimentare la telefon: 
021.319.17.80.

l Teatrul Mic organizează 
concurs în data de 19.06.2017 
şi 23.06.2017 pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante: 
-1 post şef birou (Resurse 
Umane) gr. II; -1 post econo-
mist grad professional IA; -1 
post portar; -1 post electrician; 
-1 post mânuitor decor. Relaţii 
supl imentare  la  te lefon 
021.315.91.58, biroul Resurse 
Umane. 

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcţiei publice 
specifice de execuţie vacante de 
poliţist local, clasa III, gradul 
profesional superior -1 post din 
cadrul Biroului Monitorizare 
Video -Serviciul Dispecerat, 
Monitorizare şi Armurier, 
Direcţia Ordine Publică. Proba 

scrisă a concursului se va 
desfăşura la sediul Primăriei 
Sector 6 din Calea Plevnei nr. 
147-149, sector 6, în data de 26 
iunie 2017, ora 10.00. Data 
susţinerii interviului va fi 
comunicată ulterior. Condiţiile 
de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul 
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos. 
Orhideelor nr. 2d Sector 6. 
Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei şi la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n : 
021.413.17.38 -Serviciul 
Resurse Umane, Formare 
Profesională şi Instruire.

VÂNZĂRI CASE

Vând casă modestă, cu 
grădină şi curte, în Băile 
Olăneşti, str. T. Vladimi-
rescu, nr 90. Preț şi detalii la 
fața locului .  Telefon: 
0765/039813.

VÂNZĂRI TERENURI  
l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr.93. 
Tel.0742.62.52.42.

CITAȚII  
l Anghel Gheorghe este 
chemat la Judecătoria Pătârla-
gele in calitate de pârât in data 
de 23 iunie 2017, in proces cu 
reclamanta Florea Maria in 
dosarul civil nr 499/277/2017, 
ce are ca obiect stabilire domi-
ciliu minor, exercitarea autori-
tăţii părinteşti şi pensie de 
intreţinere.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civilă 619/06.04.2017 pronun-
țată de Judecătoria Moineşti in 
dosarul 1155/260/2016 admite 

acţiunea privind pe reclamanta 
Ivu Alina Maria domiciliată in 
Balcani, sat Balcani, nr. 83, jud. 
Bacău, şi pe pârâtul Ivu Adrian 
Petcu cu acelaşi domiciliu, 
având ca obiect divorţ. Desface 
c ă s ă t o r i a  î n c h e i a t ă  i n 
28.04.2007 sub nr. 10 la 
Primăria Balcani, din culpa 
pârâtului.

l Numitul Florea Ioan, domi-
ciliat în sat Cobâla, comuna 
Şendriceni, judeţul Botoşani, 
este citat pentru data de 07 
iunie 2017 la Judecătoria 
D o r o h o i ,  î n  d o s a r  n r. 
3858/222/2015, în calitate de 
pârât, partaj bunuri comune, 
reclamantă Păpuşoi Valentina 
Stela.

l Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copi-
lului  Vâlcea cheamă în 
judecată pe numita Bădoi 
Sorina, domiciliată în com. 
Valea Mare, sat Valea Mare, 
jud. Vâlcea, în calitate de inti-
mată în dosarul civil nr. 
2580/90/2017, cu termen de 
judecată în data de 16.06.2017, 
având ca obiect menţinerea 
măsurii de protecţie, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Tolan Dănilă, Tolan Ioan, 
Tolan Gavrilă, Zapra Vasile sunt 

citaţi pe data de 22.06.2017, la 
Judecătoria Turda, în dos. 
Nr.2439/328/2016, în calitate de 
pârâţi.

l Se citeaza Szere Ana soţia 
lui Bugysan Trandafir cu domi-
ciliu necunoscut in dosarul nr. 
459/250/2017 la Judecătoria 
Lipova pe 22.06.2017 pentru 
uzucapiune.

l Chiper Aurelia, cu reşedința 
în Italia, Cittiglio (VA), str. 
Valcuvia 14, este chemată la 
Judecătoria Iaşi, cu sediul în 
jud. Iaşi, mun. Iaşi, str. Anas-
tasie Panu, nr.25, camera Sala 
3, Complet C12M, în data de 
21.06.2017, ora 8.30 în calitate 
de pârâtă, în dosarul nr. 
18542/245/2014/a3, în proces 
cu Chiper Emilia în calitate de 
reclamantă, Chiper Constantin 
în calitate de reclamant, pentru 
Completare/lămurire dispo-
zitiv.

l Moise Ştrul este citat în cali-
tate de intimat la Tribunalul 
Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A 
în ziua de 13 iunie 2017, orele 
09.00 la completul civ. A9 în 
dosarul 41055/245/2014 pentru 
uzucapiune în contradictoriu 
cu Butnariu Constantin şi 
Butnariu Tatiana în calitate de 
intimați şi Unitatea Adminis-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Admi-    

nistrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 

Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni 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 Anghelus Top Spedition SRL - Mioveni, după       

cum urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autouti-      

litară Iveco ML 75 E, seria motor 00024071, serie șasiu 

ZCFA75B0102373525, an fabricație 2002, 6 585 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a patra 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 RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 

Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 

celelalte documente specificate la art. 250 din Codul de procedură 

fiscală republicat, până în ziua de 13.06.2017, ora 14.00. Licitația 

va avea loc în data de 14.06.2017, ora 11.00, la Mioveni. Bunurile 

sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 

asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 

licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 

Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Mioveni anunță valorificarea prin licitație publică 

cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale 

Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparți-   

nând SC Dizain Gen 2003 SRL - Mioveni, după cum urmează: 

Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Autoutilitară Citroen Jumper, 

seria motor 062648, serie șasiu VF7YCBMGC11124123, nr. înma-

triculare AG-03-DIZ, an fabricație 2006, 14 580 lei. Prețurile 

menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 

rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 

scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 

contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mio-

veni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 

documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală 

republicat, până în ziua de 19.06.2017, ora 14.00. Licitația va 

avea loc în data de 20.06.2017, ora 11.00, la Serviciul Fiscal Oră-

șenesc Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți 

cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în 

ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 

Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260.665.
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trativ Teritorială Municipiul 
Iași prin Primar în calitate de 
apelant.

l Andrei  Maricel domiciliat 
în Lupeni, str. Orhideelor, 
bl.38, sc.2, et.1, ap.18 chem în 
judecată pe pârâta AndreI 
Nela, cu ultimul domiciliu 
comun , pentru desfacerea 
c ă s ă t o r i e i ,  î n  d o s a r 
nr.7041/278/2016, cu termen de 
judecată la data de 07.06.2017, 
ora 8.30 aflat pe rolul Judecă-
toriei Petroșani.

l Se citează Peţenchea Mona, 
Peţenchea Ioana, Ishikawa 
Manuela Simona, Prisecaru 
Mariana Dorina, Plugaru 
Paul, Plugaru Petru, Plugaru 
S i l v i a ,  î n  d o s a r 
10889/193/2008* al Judecăto-
riei Botoșani, la 20 iunie 2017.

DIVERSE  
l VIA Insolv SPRL Ploiești, 
str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar 
c o n f o r m  s e n t i n t e i  n r. 
149/03.04.2017 pronunţată de 
Tr ibuna lu l  Prahova  în 
dosarul 62/105/2015, anunţă 
deschiderea procedurii gene-
rale a falimentului debi-
toarei  Prunus Forest Trading 
SRL cu sediul in Plopeni, str. 
Republicii,nr. 21, Constructia 
C1, etaj 1, jud. Prahova, CUI  
18349152, J29/204/2006. 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor 
este  31.07.2017. Termenul 
pentru solutionarea eventua-
lelor contestatii si intocmirea 
tabelului definitiv consolidat 
este 30.08.2017.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator judi-
ciar în dosarul 3545/111/2017 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
S.C. DT MOBILA SH S.R.L. 
C U I  R O  3 3 7 6 6 6 6 8 
J5/1692/2014 ÎI ANUNŢĂ PE 
TOŢI CREDITORII societăţii 
sus menţionate că s-a deschis 
procedura prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 și, în consecinţă:-
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţei  dumneavoastră 
asupra averii debitoarei S.C. 
DT Mobila SH  S.R.L. este 
data de 03.07.2017;termenul 
limită de verificare a crean-

ţelor, întocmire, afișare și 
comunicare a tabelului preli-
minar al creanţelor va fi data 
de 14.07.2017;termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al 
c r e a n ț e l o r  v a  f i  d a t a 
09.08.2017;prima ședinţă a 
adunării creditorilor va avea 
loc în data de 19.07.2017, ora 
14.00, la adresa Private Liqui-
dation Group IPURL, Oradea, 
str. Avram Iancu, nr. 2, ap.11, 
județul Bihor.

l Anunț public privind 
decizia etapei de încadrare. 
Administrația Națională Apele 
Române - Administrația Bazi-
nală de Apă Olt, titular al 
proiectului  ”Amenajare pârâu 
Topolog pe sectorul Tigveni – 
Galicea, jud. Vâlcea și Argeș”, 
anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția 
Națională pentru Protecția 
Mediului, în cadrul  procedu-
rilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare 
adecvată, pentru proiectul  
”Amenajare pârâu Topolog pe 
sectorul Tigveni – Galicea, jud. 
Vâlcea și Argeș” care se va  
realiza  pe teritoriul județului 
Vâlcea și a  județului Argeș. 
Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului, Agenția 
Națională pentru Protecția 
Mediului, Splaiul Indepen-
denței,  nr. 294, sector 6, Bucu-
rești, în zilele de luni-joi între 
orele 0830 – 1600 și vineri între 
orele  0830 – 1330 precum și la 
următoarea adresă de internet: 
www.anpm.ro, la secțiunea 
Reglementări/Acord de mediu/
Drafturi acte de reglementare. 
Publicul intersat poate înainta 
comentarii /observați i  la 
proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, 
până la data de 30.05.2017.

l S.C. Piatra Balast Impex 
S.R.L.  anuntă elaborarea 
primei versiuni a planului/ 
programului  P.U.Z. zona de 
productie  nepoluanta – 
construire statie de preparat 
mixturi asfaltice si statie 
betoane și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z. zona de 
productie  nepoluanta – 
construire statie de preparat 

mixturi asfaltice si statie 
betoane, Vladimirescu FN, 
(incinta fostului Combinat) 
zilnic între arele 8,30 -12.
Comentariile și sugestiile se 
vor transmite în scris la sediul  
APM Arad, Splaiul Muresului  
FN, jud. Arad, în termen de 18 
zile calendaristice de la data 
ultimului anunt.  

ADUNĂRI GENERALE  
l SC Feper SA București 
Sucursala Ploiești, cu sediul în 
Ploiești, b-dul Republicii nr. 1, 
Hotel Central, convoacă pe dl. 
Marin Silvius Alexandru 
domiciliat în com. Târgsorul 
Vechi, sat Strejnicu nr. 82 la 
data de 30.05.2017 ora 12.00 la 
sediul societății în vederea 
desfășurării cercetării discipli-
nare prealabile. În caz de 
neprezentare angajatorul 
poate dispune sancţionarea cf. 
Art. 251.3 din L.53/2003 – CM.

LICITAȚII  
l Debitorul SC Ortoptimed 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.B - dul Carol I, nr.73, jud.
Mehedinţi, J25/173/1996, 
CIF:8347596, aflata  în proce-
d u r ă  d e  f a l i m e n t  i n 
bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul ales 
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare:stoc rame de 
ochelari in suma de 135.960,00 
lei; stoc lentile de ochelari in 
suma de 273.540,00 lei; stoc 
accesorii ochelari in suma de 
1.880, lei; obiecte de inventar 
in suma de 7.645,00 lei.Preţu-
rile nu includ T.V.A.Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 07.06.2017 orele 1400.
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și 
să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 250,00 lei 
cu cel puțin 2(două) ore 
înainte de ora licitației. Contul 
unic de insolvență al debitoarei 
SC Ortoptimed SRL Dr.Tr.
Severin este: RO32 CARP 
0260 0075 9558 RO01 deschis 
la Patria Bank SA Sucursala 
Dr. Tr. Severin.Invităm pe toti 

cei care vor să 
p a r t i c i p e  l a 
ședinţa de lici-
taţie din data de 
07.06.2017 să 
depună oferte de 
cumpărare  ș i 
documentele în 
copie xerox din 
c a r e  r e z u l t ă 
faptul că a fost 
achitată garanția 
de l icitație și 
contravaloarea 
c a i e t u l u i  d e 

sarcină până la data de 
07.06.2017 orele 12,00 la 
adresa menționată anterior 
respectiv localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi.Somam 
pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege.Precizăm 
faptul că bunurile mobile 
descris mai sus se vând libere 
de sarcini, precum ipoteci, 
garanții reale mobiliare sau 
drepturi de retenție, de orice 
fel, ori măsuri asiguratorii cu 
exceptia masurilor asiguratorii 
sau masurilor preventive 
specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform 
dispozițiilor art. 53 din Legea 
85/2006.Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar din loc. Dr. 
Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi, 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de 
email : office@consultant-in-
solventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. 

l SC “Iatan Company” SA, 
prin lichidator judiciar CII 
Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
în data de 26.06.2017 ora 14,30 
la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
P r a h o v a  u r m ă t o a r e l e 
bunuri:  imobil situat în str. 
Nicolae Balcescu nr.  1, 
Câmpina,  jud.  Prahova 
compus din teren în suprafaţă 
de 5.179,80 mp și construcţiile 
existente pe teren (fabrica de 
pâine, secţie producţie, moară, 
cabina poarta);utilaje panifi-
catie.In caz de neadjudecare in 
data de 26.06.2017, se vor 
organiza licitaţii si in datele de 
03.07.2017, 10.07.2017 si 
17.07.2017 la ora 14,30. Taxa 
de participare la licitaţie este 

de 100 RON + TVA, garanţia 
de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau 
în numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitate se va face 
cel putin cu o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase 
la vânzare puteţi obţine la nr. 
de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l SC “Intergepa Trans” SRL, 
prin lichidator judiciar C.I.I 
Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
în data de 26.06.2017 ora 15,00 
la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova, teren in suprafata de 
14.854 mp cu platforma beto-
nata, situat in Onesti, str. Gării 
nr. 3, jud. Bacau si urmatoa-
rele constructii situate pe 
acesta:Constructie sediu, 
Constructie atelier, Cladire 
buffet, Cladire statie carbu-
ranti,  Cladire atelier.In caz de 
neadjudecare in data de 
26.06.2017, se vor organiza 
l icitati i  s i  in datele de 
03.07.2017,  10 .07.2017, 
17.07.2017 ora 15,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 
100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din 
pretul oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin 
de plată în contul de lichidare 
sau în numerar la sediul lichi-
datorului. Vânzarea se face în 
baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cu cel putin o zi 
inainte de data licitatiei. Bunu-
rile se vor vinde libere de 
sarcini conform art. 53 din 
Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la 

vânzare puteţi obţine la nr. de 
tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l SC “Mis Prod Com” S.R.L., 
prin lichidator judiciar CII 
Petcu Viorica, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
în  data  de  26 .06 .2017, 
ora 13,30 la sediul lichidato-
rului din Ploiești, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova autoturism 
Skoda Octavia an fabricatie 
2003.In caz de neadjudecare in 
data de 26.06.2017, se vor 
organiza licitaţii si in datele de 
03.07.2017, 10.07.2017 si 
17.07.2017 ora 13,30. Taxa de 
participare la licitaţie este de 
100 RON plus TVA, garanţia 
de participare este de 10% din 
valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al SC “Mis Prod 
C o m ”  S . R . L .   n r . 
RO22BTRL03001202D38907 
XX deschis la Banca Transil-
vania, Sucursala Ploiești sau în 
numerar la sediul lichidato-
rului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face 
cu cel putin o zi inainte de 
data licitatiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform 
art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase 
la vânzare puteţi obţine la nr. 
de tel. 0244-513366 sau 0244-
597751.

l Private Liquidation Group 
IPURL numit lichidator în 
dosarul nr.10164/111/2011 
af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea 
SCM Munca Invalizilor, 
C05/62/2005, CUI: RO67140 
scoate la vânzare prin licitație 
publică:Autoturism Fiat 
Ducato, an fabricație 2007, 
2.287 cmc, nr. km. parcurși 
295.500, prețul de strigare: 
18.808,20 lei;Autoturism Dacia 
1304, an fabricație 1999, prețul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de 

executare nr. .... Nr. 5267 din 16.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, ora 12.00, anul 2017, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, 

nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ 

terței persoane Știrbei Carmen Vasilica, cu domiciliul fiscal în localitatea Moreni, str. Crângului, nr. 6, 

bl. A3, et. 1, ap. 4, jud. Dâmbovița, licitația a IV - a: a) Una cameră, în suprafață de 12.55 mp, 

construită din prefabricate beton, situată în localitatea Moreni, str. 22 Decembrie 1989, nr. 24 A, ap. 

122 (etaj 2 din bloc locuințe S + P + 4 E), jud. Dâmbovița, preț de pornire al licitației 6670 lei (13339 lei 

x 50% = 6670 lei) - (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: 

Creditori, Sarcini; S.F.O. Moreni, Ipotecă legală. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 

...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și 

până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, 

cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% 

din prețul de pornire al licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru 

persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limbă româ-       

nă; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice 

străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului 

prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația 

de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare        

a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru 

cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la 

numărul de telefon 0245.666.100. Data afișării: 24.05.2017.
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de strigare: 729,00 lei;Diverse 
bunuri mobile constând în biro-
tică (scaune, birouri, calcula-
toare, dulapuri, rafturi, vitrine 
etc.) utilaje (presă, cantare, 
banc lucru, aparat capsat, 
ghilotină, aparat de sudură, 
e tc . ) ,  pre ț  de  s t r igare : 
226.718,60 lei;Imobil, în natură 
construcții și teren aferent 
înscrise în CF 13562 nr.
cad.3180/16 (drept de proprie-
tate deplin construcții și teren), 
C.F.937  nr.cad.3180/17 , 
C.F.12688 nr.cad.3180/11, C.F. 
11639/3180/10, CF 8613 nr. 
cad.3187/3, CF nr.8654 nr. 
cad.3187/2, CF nr.7641 nr. cad. 
3187/1 drept de proprietate 
asupra construcțiilor), preț de 
strigare: 3.929.310,00 lei.Lici-
tația va avea loc în data de 
31.05.2017 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea str. 
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz 
de nereușită licitația se va relua 
în  data  de  07 .06 .2017 , 
1 4 . 0 6 . 2 0 1 7 ,  2 1 . 0 6 . 2 0 1 7 
respectiv 28.06.2017 la aceeași 
oră și adresă. Participanți vor 
trebui să achiziționeze un caiet 
de sarcini în valoare de 1.500 
lei ce va cuprinde și regula-
mentul de vânzare. Cererea de 
participare la licitație se 
depune la sediul lichidatorului 
judiciar fie personal fie prin fax 
/ e-mail cu cel puțin 3 zi înainte 
de data licitației publice. 
Cererii de participare la lici-
tație i se va anexa dovada 
achitării caietului de sarcini și 
dovada achitării unei garanții 
de 10% din prețul de pornire al 
bunului pentru care se lici-
tează.Informații suplimentare 
se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l Debitorul Plantis-Agro SRL 
societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la 

vânzare: 1.Motocicletă KAWA-
SAKI, tip (varianta) ZXT 40A/
ZZR1400, an fabricație 2006, 
(45.000Km), preț pornire lici-
tație -18.000Lei inclusiv TVA. 
2.Tractor rutier CASE 9200.25, 
an fabricație 1996, preț pornire 
licitație -54.000,00Lei inclusiv 
TVA. 3.PLUG REGENT 5 
BRAZDE -preț pornire licitație 
-13.500,00Lei inclusiv TVA. 
4.SEMĂNĂTOARE PĂIOASE 
MASCHIO -preț pornire lici-
tație -11.250,00Lei inclusiv 
TVA. 5.LAMĂ DESZĂPE-
ZIRE -preț pornire licitație 
-8.100,00Lei inclusiv TVA. 
6.DISC LĂȚIME 6M -preț 
pornire licitație -10.050,00Lei 
inclusiv TVA. Prețul Regula-
mentului de licitație pentru 
motocicletă și utilaje aflate în 
patrimoniul debitoarei SC 
PLANTIS -AGRO SRL este de 
500,00Lei exclusiv TVA. Prețul 
de pornire al licitațiilor pentru 
bunurile mai sus prezentate, 
aparținând patrimoniului debi-
toarei PLANTIS -AGRO SRL, 
reprezintă 50% 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 lichidatorul judiciar cu un 
t e l e fon  în  prea lab i l  l a 
021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. 
RO39UGBI0000802003738 
RON deschis la  GARANTI 
BANK SA PLOIEȘTI până la 
orele 14.00 am din preziua 
stabilită licitaţiei, a garanției de 
10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până 
la aceeași dată a Caietului de 
sarcini și Regulamentului de 
participare la licitație pentru 
bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidato-
r u l u i  j u d i c i a r.  P e n t r u 
motocicletă și utilaje prima 
ședință de licitație a fost fixată 
în data de 31.05.2017, ora 

12.00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații 
vor fi în data de 07.06.2017, 
14 .06 .2017 ,  21 .06 .2017 , 
28.06.2017, ora 12.00. Toate 
ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul ales al lichi-
datorului 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.

l Penitenciarul Aiud, cu sediul 
în Aiud, str.Morii, nr.7-9, jud.
Alba, cod fiscal: 4331341, orga-
nizează, în data de 31.05.2017, 
licitaţie publică pentru închiri-
erea de spaţii destinate în 
vederea asigurării dreptului la 
convorbiri telefonice pentru 
deţinuţi. Documentaţia de atri-
buire se poate obţine gratuit de 
la sediul Penitenciarului Aiud 
sau site-ul unităţii, telefon: 
0258.861.021, int.126, fax: 
0258.863.575, e-mail: achizitii.
paiud@anp.gov.ro.

PIERDERI  
l THE Alex Processing 
Limited SRL, cu sediul social 
in București, Sectorul 6, Strada 
Valea Doftanei nr.47-51, Blocul 
T1, Scara 2, Etajul 4, Ap.49,  
având număr de ordine in 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/12233/2016 și Cod unic de 
inregistrare 36534794, a 
pierdut originalul Certificatul 
de inregistrare a societăţii, 
ident i f i ca t  cu  se r ia  B , 
nr.3212106; Certificatul aferent 
activităţilor societăţii autori-
zate la sediul social, in original, 
emis la data de 19.09.2016 de 
ONRC; Certificatul aferent 

activităţilor societăţii autori-
zate la beneficiari, in original, 
emis la data de 19.09.2016 de 
ONRC. Le declarăm nule.

l SC M.S.R. Com Serv SRL 
cu sediul social in București 
Popa Stefan nr.59, sector 5 cu 
număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/8142/2004 și 
CUI 16439941 a pierdut certifi-
catul de inregistrare al socie-
tăţii și certificatul constatator 
de activitate de la sediul social. 
Le declară nule.

l Pierdut atestat taxi, seria 
CPTx, nr. 0082146, eliberat de 
ARR Rm. Vâlcea pe numele 
Ilieș Nicolae, din localitatea 
Păușești- Măglași, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut contract vânza-
re-cumpărare nr. 5460/5399 din 
01.1991 incheiat intre Mihăilă 
Elena și SC Herăstrău Nord 
SA pentru apartament din 
Stefan Aviator Protopopescu 
nr. 5, bl.C4, et.10, ap. 44, sector 
1-București. Declar nul. 

l Bartha Laurentiu Michael, 
declar pierdute pe propria 
răspundere cartea de identitate, 
permis de conducere, atestat 
transport marfă, atestat agaba-
ritic, atestat cisterne, cartela 
tahograf și le declar nule.

l SC Original SRL cu sediul in 
Olteniţa, Strada Tineretului nr 
53, avand CUI RO6579123, 
declar pierdut Certificat 
constatator Legea 359/2004 nr. 
6255 din 05.05.2014 emis de 
O.R.C. Calarasi al sediului 
secundar din str. Traian nr 84, 
loc. Olteniţa, jud. Călărași. Il 
declar nul.

l SC Fit World Sport SRL, cu 
sediul în sat Gruiu, com.Gruiu, 
Șos.Gruiu-Snagov, nr.126, 
camera 3, Ilfov, J23/2751/2012, 
CUI:30711390, declarăm pier-
dute Certificatul de înregistrare 
seria B, nr.2647033, eliberat la 
28.09.2012 și Certificatele 

Constatatoare emise în baza 
Legii 359/2004. Le declarăm 
nule.

l Murea Vasile, pierdut carnet 
și legitimaţie student.

l SC Costica Lupu Com SRL 
Pierdut Carte intervenţie și 
comunicare nr. ordine 054758 
Casa de marcat ORGTECH 
ABAC, seria 469661 punct de 
lucru Ambulant.

l Pierdut Adeverinţă achitare 
integrală rate locuinţă aferent 
Contract nr.1045/10262-02C, 
incheiat cu Apolodor Sa Bucu-
rești, pe numele Bodnari Elena. 
Declar nulă.

l Pierdut Proces verbal din 
16.04.1969, pe numele Titeica 
Lucia Elena. Il declar nul.

l Pierdut Proces verbal 
original  ș i  duplicat  din 
12.04.1982, pe numele Stroia 
Mariana. Il declar nul.

l  P i e r d u t  C h i t a n ţ a 
57225/07.11.1991, Contract 
rate nr.13730/4/1991, Adeve-
rinţă achitare integrală, pe 
numele Bratu Elena și Bratu 
Ion. Le declar nule.

l Pierdut Contract vânzare 
cumpărare 12823/3/1991 și 
Proces verbal, pe numele Parvu 
Ion și Pârvu Alexandrina. Le 
declar nule.

l Pierdut Contract vânzare 
cumpărare nr.1355/23501/ 
04.12.1996, intre Primăria 
București SC Herăstrău Nord 
SA, Radu Gheorghe.

l Pierdut Adeverinţă plată 
integrală locuinţă, Potcoava 
Daniel. Declar nulă.

l Pierdut Adeverintă achitare 
integrală locuinţă, pe numele 
Criveanu Raluca Dorina și 
Criveanu Barbu. O declar nulă.

l Pierdut Adeverinţă achitare 

integrală locuinţă, pe numele 
Craciun Ion și Gherghina. O 
declar nulă.

l Pierdut Contract vânzare 
cumpărare nr.10361/3/1991 și 
Proces verbal predare primire, 
pe numele Visescu Eugenia 
Elisabeta. Le declar nule.

l Pierdut Proces verbal 
predare primire din 27.01.1983, 
pe numele Seri Ionel și Seri 
Marioara. Il declar nul.

l SC Alcor Edimpex SRL, 
J40/10842/94, RO5854055, 
declar pierdute următoarele 
documente ale casei de marcat 
Datecs micro ECR MP5000, 
seria 00535864: -Declaraţia de 
instalare; -Cartea de inter-
venţie; -Registrul special, pe 
care le declar nule. 

l Pierdut carte de identitate 
eliberată de Secţia 10 Poliţie pe 
numele Ene Rodica.

l Declar pierdut (nul) certi-
ficat constatator emis la 
s u s p e n d a r e  n r . 
390825/21.06.2010 pentru S.C. 
Restaurantul Magura S.R.L., 
C.U.I. 3562, cu sediul Bucu-
rești, sector 6, str. Compozito-
rilor nr. 41.

l Declar pierdută legitimaţie 
de serviciu pe numele Sorina 
Crăciun, emisă de RADET 
–R.A.

l S.C. Speranţa Special S.R.L., 
cu sediul în com. Domnești, 
I l fov,  C.U.I .  26777729, 
J23/1117/2010, declară pierdut 
și nul certificat de înregistrare 
seria B nr. 2100119 emis de 
Registrul Comerţului Ilfov de 
pe lângă Tribunalul București.

l Pierdut certificat profesional 
pentru conducător care efectu-
ează transport rutier în regim 
taxi seria CPTx, nr. 0084038 
eliberat la data de 08.07.2011 
de A.R.R. Iași pe numele Bolo-
biță Vasilică. Se declară nul.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeteană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Moreni. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 20002. Dosar de 

executare nr. .... Nr. 5293 din 16.05.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de 

bunuri imobile. Anul 2017, luna iunie, ziua 08. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 08, luna iunie, ora 14.00, anul 2017, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, 

nr. 6, jud. Dâmbovița, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ 

terței persoane Oproiu Carmen Silvia - fidejusor al SC Rexton SRL, cu domiciliul fiscal în localita-      

tea Stiubee Tisa, str. Stiubee Tisa, nr. 191, comuna Valea Lungă, jud. Dâmbovița, licitația a IV - a:      

a) - Casă de locuit în suprafață de 99 mp din BCA, acoperită cu tablă, trei camere, camera centralei, 

baie, hol, construită în anul 2012 - C.F. 70420, jud. Dâmbovița; - Teren intravilan în suprafață de 1745 

mp, ambele situate în localitatea Stiubee Tisa, str. Tisa, nr. 191, jud. Dâmbovița, prețul de pornire al 

litatiei este 55136 lei (preț de evaluare 110271 lei x 50% = 55136 lei), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; S.F.O. Moreni, Ipotecă legală; CEC Bank, 

Ipoteca legală. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cotă de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 

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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licita-

ției; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, 

copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limbă română; f). pentru persoanele fizice 

române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de 

identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile 

legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau 

altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. 

Data afișării: 24.05.2017.

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 

08, luna 06, anul 2017, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde prin 

licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. TR Administrare Imobile S.R.L., cu 

domiciliul fiscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, C.U.I. 15691834: - Teren și construcții, 

situate în localitatea Alexandria, str. Vedea, nr. 31 - preț de pornire reprezentând prețul de evaluare 

pentru prima licitație = 680.387 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori: A.J.F.P. Teleorman. Sarcini: Nu sunt. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota 

de TVA ... %)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație 

ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de 

cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitatei, achitată în contul IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128, deschis la Trezoreria mun. Alexandria; c) 

împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de 

pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ 

pașaport; h) declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru comparator, după caz: - dovada emisă de 

organele fiscale, că nu au obligații fiscale restante. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la telefon 0247.421176, int. 354.


