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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Şcoala Gimnazială Nr. 1
Mârşani, cu sediul în localitatea
Mârşani, str.Principală, nr.224,
judeţul Dolj, organizează concurs
pentru 1 post îngrijitor curăţenie,
perioadă nedeterminată în data
de 05.07.2017. Relaţii suplimentare la telefon: 0251.336.146,
email: scoalamarsani@yahoo.
com.
l Academia Romana -Filiala
Iasi, Institutul De Istorie "A. D.
Xenopol", organizeaza, in ziua de
17 iulie 2017, ora 8,30, concurs
pentru ocuparea postului de asistent cercetare stiintifica in domeniul Istorie, specializarea Istorie
contemporana. Concursul se va
desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune in termen de
30 de zile de la data publicarii
anuntului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Secretariatul Institutului si/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332.106.172
/0332.101.115

contabilitate sau contabilitate și
informatică de gestiune, vechime
minima de 7 ani în specialitatea
studiilor necesare funcției de
execuție, cunoștințe operare PC –
Windows, Microsoft Office, utilizare programe de contabilitate
- nivel mediu. Termenul de depunere a dosarelor este 23.06.2017,
ora 10.00. Relaţii suplimentare la
telefon 0332101115, Biroul
Resurse Umane, Salarizare şi la
sediul Filialei.

l Academia Romana -Filiala
Iasi, Institutul De Istorie "A. D.
Xenopol", organizeaza, in ziua de
17 iulie 2017, ora 830, concurs
pentru ocuparea postului de asistent cercetare stiintifica in domeniul Istorie, specializarea Istorie a
Relatiilor Internationale.
Concursul se va desfasura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune in termen de 30 de zile
de la data publicarii anuntului.
Informatii suplimentare se pot
obtine de la Secretariatul Institutului si/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, telefon
0332.106.172 / 0332.101.115

l Casa Oamenilor de Știință,
unitate reînființată prin
H.G.347/1990 cu finanțare de la
bugetul statului, subordonată
Academiei Române, organizează
în condițiile Regulamentului
aprobat prin HG 286/2011 actualizat, concursuri pentru ocuparea,
pe durată nedeterminată, a 3
posturi contractual vacante: 1
post Inginer specialist IA (S). 2
posturi Muncitor Calificat- Electrician treapta I. Condiții specifice: Inginer treapta IA: -studii
superioare universitare absolvite
cu diplomă de licență profil electric, instalații sau construcții;
-vechime minim 7 ani în
domeniu;
Condiții specifice: Muncitor Calificat treapta I -probă practică și
interviu: -studii generale, școală
profesională de meserii sau studii
medii absolvite cu diplomă; -certificat de calificare în meseria de
electrician; -vechime totală în
muncă minim 9 ani. Concursurile
se organizează la sediul unității
Casa Oamenilor de Știință din
clădirea Casa Academiei, Calea
13 Septembrie nr.13, sector 5,
Bucureşti, Aripa Est, Mezanin.
Concursul se va desfăşura după
cum urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul unității se face în
data de 13.06.2017. 2. Data limită
până la care se pot depune
personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este
28.06.2017 ora 14.00. 3. Etapa I –
selecție dosare – 29.06. 2017, ora
14.00. 4. Etapa II –proba scrisă
pentru postul de Inginer treapta
IA -05.07.2017, ora 10.00. -proba
practică pentru postul de
Muncitor calificat treapta I
-06.07.2017, ora 10.00. 5. Etapa
III –interviul pentru postul de
Inginer treapta IA -11.07.2017,
ora 10.00. -interviul pentru postul
de Muncitor calificat treapta I
-12.07.2017, ora 10.00. Secretariatul comisiei de concurs între
orele 09.00-14.00 zi lucrătoare
este asigurat de dna Rebeca
Macovei, tel. 021.318.24.40,
021.318.81.06/interior 2708,
e-mail rebeca.macovei@acad.ro.

l Academia Română - Filiala
Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I,
nr. 8, organizează concurs pentru
ocuparea unui post contractual
vacant, conform HG
286/23.03.2011 (actualizată), de
Economist gradul IA (S), - din
cadrul Biroului Financiar –
Contabilitate, normă întreagă,
perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).
Concursul va consta în trei probe:
proba scrisă în data de
11.07.2017, ora 10.00, proba practică în data de 17.07.2017, ora
10.00 și interviul în data de
20.07.2017, ora 10.00. Condiţii:
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență
sau echivalentă în domeniul
științe economice, specializarea

l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în localitatea
Slatina, B-dul Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr.3, județul Olt,
organizează concurs pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
vacante de: -Compartiment Îngrijire și Asistență Medicală -îngrijitor. Concursul se va desfășura
astfel: -depunere dosare concurs:
14.06.2017, ora 08.00 -27.06.2017,
ora 16.30; -selecția dosarelor:
28.06.2017; -proba scrisă:
10.07.2017, ora 10.00; -interviul:
13.07.2017, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii specifice:
-studii (școală generală 8 clase,
școală profesională sau liceu);
-curs igienă; -vechime în muncă

l Academia Romana -Filiala
Iasi, Institutul De Istorie "A. D.
Xenopol", organizeaza, in ziua de
17 iulie 2017, ora 8,30, concurs
pentru ocuparea postului de asistent cercetare stiintifica in domeniul Istorie, specializarea Istorie
moderna. Concursul se va desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de
concurs se depune in termen de
30 de zile de la data publicarii
anuntului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Secretariatul Institutului si/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332.106.172 /
0332.101.115
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-nu este cazul. Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic, Relaţii cu Publicul,
Resurse Umane, de luni până joi,
între orele 08.00-16.30, vineri,
între orele 08.00-14.00, sau la
telefon: 0349.738.657.
l Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), cu
sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei,
nr. 122-124, Sectorul 2, organizează concurs, conf.HG
nr.286/2011, pentru ocuparea
postului contractual temporar
vacant de secretar facultate (S)
din cadrul Secretariatului Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine.
Condiţii specifice: studii superioare finalizate cu cel puţin
diplomă de licenţă (sau echivalent), operare PC: Word, Excel,
Internet/Intranet, nivel mediu,
cunoaşterea limbilor străine:
engleză şi/sau franceză (nivel
minim echivalent A2), abilităţi de
comunicare cu cetăţeni ai statelor
membre UE şi non-UE, experienţă de muncă în activităţi de
secretariat universitar la nivel de
facultate, minim 5 ani şi vechime
în muncă de minimum 15 ani.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 20.06.2017, la sediul
UTCB, Blocul Administrativ,
camera nr.33, în intervalul orar
08.00-15.30. Proba scrisă va avea
loc în data de 28.06.2017, ora
10.00, la sediul UTCB, din
Bd.Lacul Tei, nr.122-124, Sectorul
2, la Sala de Lectură FILS (Bloc
Administrativ, et.2). Data şi ora
interviului vor fi anunţate după
proba scrisă. Relaţii suplimentare
la sediul UTCB, din Bd.Lacul Tei,
nr.122-124, Sectorul 2, Blocul
Administrativ, camera nr.33, pe:
www.utcb.ro sau la telefon:
021.242.12.08, persoană de
contact: Dragomir Margareta.
l În temeiul prevederilor art.7
din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Oraşului
Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii contractuale
de execuţie temporar vacante la
Biblioteca Ada Orleanu din
cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Horezu,
respectiv Bibliotecar debutant,
astfel: Data desfăşurării concursului: -selecția dosarelor:
21.06.2017; -proba scrisă în data
de 28.06.2017, ora 09.00; -interviul în data de 30.06.2017. Dosarele de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, compartimentul resurse umane, juridic, în
perioada 14.06.2017 -20.06.2017,
ora 16.00. Rezultatele selecției
dosarelor se vor afișa la avizierul
din cadrul Primăriei Orașului
Horezu în data de 21.06.2017.
Condiţii de participare la
concurs: -Bibliotecar debutant;
-Nr.posturi: 1; -Nivel studii:
studii superioare absolvite cu
diplomă de licență, respectiv
Facultatea de litere; -Vechime:
minim 6 luni. Calendarul
concursului: -Depunerea dosarelor: termen 14.06.2017
-20.06.2017; -Selecţia dosarelor:
termen 21.06.2017; -Proba scrisă:
28.06.2017, ora 9.00; -Depunere
contestaţii proba scrisă:
29.06.2017; -Afişarea rezultatelor
după contestaţii: termen
29.06.2016; -Interviul:
30.06.2017, ora 10.00; -Rezultatul final al concursului: termen
03.07.2017. Bibliografia de
concurs și actele necesare
înscrierii la concurs se afișează la
sediul instituției. Date de contact

ale secretarului comisiei: Boaghe
Monica -birou resurse umane
juridic, 0250.860.190, int.112.
l Liceul Tehnologic „Duiliu
Zamfirescu” Dragalina, cu sediul
în localitatea Dragalina, str.G-ral
Ioan Dragalina, nr.23, judeţul
Călăraşi, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Spălătoreasă/
lenjereasă, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura în data de 12 iulie 2017,
începând cu ora 9.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii liceale (cu sau
fără diplomă de bacalaureat) /
şcoală profesională; curs de
igienă absolvit în anul în curs.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în perioada 14-27 iunie 2017, la sediul
Liceului Tehnologic „Duiliu
Zamfirescu” Dragalina.
l Căminul pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, judeţul Timiș,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiilor
contractuale vacante: -Lucrător
bucătărie, funcție de execuție- 1
post; -Îngrijitoare, funcție de
execuție- 1 post; -Fiziokinetoterapeut, funcție de execuție- 1 post.
Condiţii generale: Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din
anexa la HG nr.286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare. Condițiile
specifice: Lucrător bucătărie:
-studii generale; -fără condiții de
vechime; Îngrijitoare: -studii
generale; -disponibilitate în a
lucra cu persoane vârstnice; -fără
condiții de vechime; -Fiziokinetoterapeut: -studii superioare de

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 759. Dosar de executare nr. 292. Nr. 11365
din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017,
Luna Iunie, Ziua 07. 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 27 luna
iunie, ora12.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. bl. 30, se vor vinde la licitație,
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane IOSIF MARIANA MADALINA: a.
Teren arabil extravilan în suprafață de 6.061 mp, situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla 31, parcela
552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 26.443 lei, prețul de pornire al licitației a-II-a 19.833 lei
(exclusiv TVA *), preț diminuat cu 25% din prețul de evaluare potrivit art. 250, aliniat 11, grevate de
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Sarcini:
Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016. b. Teren arabil extravilan în suprafață de 7.062 mp,
situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla 31, parcela 552/28, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 30.168
lei, prețul de pornire al licitației a-II-a 22626 lei (exclusiv TVA *), preț diminuat cu 25% din prețul de
evaluare potrivit art. 250, aliniat 11, grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz:
Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Sarcini: Proces verbal sechestru nr. 17379/19.10.2016.
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
licitației; 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) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale
restante. 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. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Împotriva prezentului înscris se poate introduce
contestație la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru
informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713445. Data
aﬁșării: 13.06.2017.

specialitate cu diplomă de licență;
-fără condiții de vechime.
Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-05.07.2017, ora 9.00: proba
scrisă, -07.07.2017, ora 9.00:
proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.6, alin.
(1) din anexa la HG nr.286/2011,
Titlul I, Capitolul 1, Secţiunea a
2-a, şi se vor depune în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de
concurs sunt disponibile la sediul
Căminului pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, din str.Tudor
Vladimirescu, nr.66, Compartimentul Resurse Umane, telefon
nr. 0256.360.630.
l Spitalul Prof.Dr. Constantin
Angelescu, cu sediul în București,
str.Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector
3, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual
vacant de: -un post asistent
medical debutant, specialitatea
generalist (fără vechime) -Secția
Chirurgie generală: -studii finalizate cu absolvirea școlii postliceale
sanitare; -certificat de membru
eliberat de OAMGMAMR. Pentru
a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească
condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286
din 23 martie 2011, cu modificările
și completările ulterioare. Dosarele
de înscriere se depun la sediul
Spitalului Prof.Dr. Constantin
Angelescu în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, între orele 9.0014.00, şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările
ulterioare. Proba scrisă va avea loc
în data de 05.07.2017, ora 10.00,
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iar proba practică va avea loc în
data de 10 iulie 2017, ora 10.00, la
s e d i u l S p i t a l u l u i P r o f . D r.
Constantin Angelescu. Relaţii
suplimentare şi tematica se pot
obţine de la Spitalul Prof. Dr.
Constantin Angelescu, Biroul
Resurse Umane, telefon
nr.021.323.30.40, int.443.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.188/1999, Primăria
Comunei Ciorani, judeţul
Prahova, organizează concurs în
vederea ocupării unei funcții
publice de execuție vacante de
inspector, clasa I, grad profesional principal -asistență socială.
Condiții generale: Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul
funcționarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiții specifice:
1.Studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; 2.Vechime -5 ani
încadrare studii superioare. Data
și locul desfășurării concursului:
-Proba scrisă în data de
17.07.2017, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 19.07.2017,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Ciorani. Dosarele se
depun în termen de 20 zile de la
data publicării anunțului. Relații
la telefon: 0244.462.025.
l Institutul de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C. Iliescu” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată conform HG 286/2011:
-2 posturi asistent medical principal PL; -11 posturi asistent
medical PL; -6 posturi asistent
medical debutant PL; -1 post
asistent medical PL -laborator
-UTS; -1 post asistent medical
debutant PL -radiologie; -1 post
infirmieră; -6 posturi infirmieră
debutantă; -1 post îngrijitoare; -1
post analist II. Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Ultima zi
pentru depunerea dosarelor de
înscriere este 27.06.2017, ora
12.00. 2.Data şi ora organizării
probei scrise: 05.07.2017, ora
9.00. 3.Data şi ora interviului:
11.07.2017, ora 9.00. 4.Locul
depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: sediul
institutului din Şos.Fundeni,
nr.258, sectorul 2 -Serviciul
RUNOS. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de: -asistent medical debutant PL: studii: diplomă de şcoală
sanitară postliceală sau echiva-

lentă, condiţia de vechime nu este
obligatorie; -asistent medical PL:
studii: diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă, 6 luni
vechime în specialitate; -asistent
medical principal PL: studii:
diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, adeverinţă
de grad principal; -infirmieră:
studii: şcoală generală -curs infirmieră, 6 luni vechime în activitate; -infirmieră debutantă:
studii: şcoală generală, condiţia
de vechime nu este obligatorie;
-îngrijitoare: studii: şcoală generală, condiţia de vechime nu este
obligatorie; -post analist II:
diplomă licenţă în specialitate, 6
luni vechime în activitatea de
informatică. Anunţul de concurs,
bibliografia şi tematică sunt
afişate la avizier şi pe site-ul
unităţii: www.cardioiliescu.ro,
secţiunea Informaţii -Concursuri.
Relaţii suplimentare se obţin la
Serviciul Resurse Umane,
telefon: 031.425.15.19.
l Institutul de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr.C.C. Iliescu” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea
posturilor temporar vacante
contractuale, pe perioadă determinată, conform HG 286/2011:
-2 posturi asistent medical PL; -8
posturi asistent medical debutant PL. Condiţii de desfăşurare
a concursului: 1.Ultima zi pentru
depunerea dosarelor de înscriere
este 20.06.2017, ora 12.00. 2.
Data şi ora organizării probei
scrise: 05.07.2017, ora 9.00.
3.Data şi ora interviului:
11.07.2017, ora 9.00. 4.Locul
depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: sediul
institutului din Şos.Fundeni,
nr.258, sectorul 2 -Serviciul
RUNOS. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru
postul de: -asistent medical PL:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă,
6 luni vechime în specialitate;
-asistent medical debutant PL:
studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă,
condiţia de vechime nu este
obligatorie. Anunţul de concurs,
bibliografia şi tematica sunt
afişate la avizier şi pe site-ul
unităţii: www.cardioiliescu.ro,
secţiunea Informaţii -Concursuri. Relaţii suplimentare se
obţin la Serviciul Resurse
Umane, telefon: 031.425.15.19.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
l Vand apartament 2 camere
decomandate, zona Raul
Doamnei, Bucuresti, 50.000 Euro.
Telefon 0731810314.

Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. -în faliment, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str.
Constantin Brancoveanu nr. 195, jud. Mehedinți, Nr. Reg. Com. J25/278/2010, CUI
RO8681153 face cunoscut faptul că în data de
va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud.
Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor
bunuri imobile:
1. Spațiu comercial (C1) - arie construită 708 mp
2. Spațiu comercial (C2) - arie construită 668 mp
3. Showroom și service auto (C3) - arie construită 1.021 mp
4. Spațiu depozitare (C4) - arie construită 434 mp
5. Punct termic (C5) - are construită 22 mp
Bunurile sunt situate în localitatea Caransebeș, Calea Severinului nr. 7, jud.
Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 697.300 euro.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de
800 lei. Data limită de cumpărare a Caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o
zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de
pornire al licitației.
..................................................................................
..................................................................................
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

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

PROPUNERI AFACERI
Invenţie medaliată aur, energie
v e r d e , c a u t i n v e s t i t o r.
0749.601.787.

CITAȚII
l Bilan Petru, cu ultimul domiciliu in Iasi, str.Carpati nr.6,
bl.908A, sc.B, et.3, ap.10 este
chemat la Judecatoria Iasi, sala1,
complet C36M, dosar
19313/245/2016, in data de
18.09.2017, ora 08:30, in calitate
de parat, in proces cu reclamantii
Bilan Veronica si Bilan Tudor,
pentru pensie de intretinere.
l Se citeaza Rentz Ecaterina cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Livada nr. 134, la Judecatoria
Arad, sala 146, pentru ziua de
26.06.2017 prata in dosar
270/55/2017 al judecatoriei Arad,
in proces cu Pop Teodor Cristian
si Mihaela, pentru obligatia de a
face.
l Burciu Cezar şi Burciu Daniela
cheamă în judecată în data de
27.06.2017, la Judecătoria Botoşani pe numiţii Avasiloaie Genoveva domiciliată în str. Primăverii,
nr. 22, sc. C, et. 1, ap. 3, municipiul Botoşani şi Iftode RaduIonuţ cu domiciliul în oraş Urlaţi,
str. Crizantemelor, nr. 12, jud.
P r a h o v a , î n d o s a r n r.
8635/193/2011.
l Se citează Adomnicăi Liviu ca
pârât în dosarul 16089/193/2015 a
Judecătoriei Botoşani cu termen
la 20 iunie 2017.
l Numita Dermengiu Lidia, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Romanu, Strada Republicii, nr. 20, Judeţul Brăila, este
citată la Judecătoria Brăila pentru
data de 21 iunie 2017, ora 9.00,
Sala 2 Judecătorie, Complet c 10
civil, în calitate de pârâtă în
dosarul civil nr. 1561/196/2017, în
contradictoriu cu reclamanta S.C.
Compania de Utilităţi Publice
Dunărea S.A. Brăila.
l Albișteanu Luminița, cu
ultimul domiciliu în Iași este
chemată în instanță, camera Sala
1, Completul C36M, ora 8.30, în
calitate de Pârât, în proces cu
Albișteanu Costel în calitate de
Reclamant, divorț cu minori; exercitarea autorității părintești; stabi-

lire domiciliu minor; pensie de
întreținere.
l Cîmpeanu Dumitru, cu ultimul
domiciliu în localitatea Predeşti,
judeţul Dolj, este chemat în calit a t e de p â râ t , î n d a t a d e
29.06.2017, la Judecătoria
Craiova, în dosar 16302/215/2016,
complet CMF1, ora 8.30, având ca
obiect partaj de bunuri comune,
reclamantă fiind Sîrbu Florica.
l Se citează pentru ziua de 27
iunie 2017 în dosar
nr.1533/307/2013 al Tribunalului
Maramureş numitele Papp Doka
Văd Papp Istvan şi Mendelovics
Malka.
l Pârâtul Profire Petru, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
localitatea Zalău, Str.Crângului,
nr.84C, ap.2, jud. Sălaj, este
chemat la Judecătoria Zalău, Str.
Tudor Vladimirescu, nr.12, în
dosarul nr. 15793/325/2016, pentru
ziua de 27 iunie 2017, ora 11.00,
C6 minori şi familie, în proces cu
reclamanta Profire Leta, pentru
fond divorț fără minori.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public proprietarul/ deţinătorul vehiculelor,
af late pe domeniul public,
pentru luarea măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru
vehiculele: Dacia, caroserie,
culoare albastru, fără plăcuţe de
înmatriculare, aflat în lateralul
blocului E11 din Aleea Aliorului
Nr. 1; BMW, culoare negru, fără
plăcuţe de înmatriculare, aflat
pe Str. Moldoveni nr. 5, bloc B21;
Dacia culoare gri, fără plăcuţe
de înmatriculare, situat pe Str.
Tudor Gociu nr. 26, bloc C;
Dacia cu prelată fără plăcuţe de
înmatriculare, af lat pe Str.
Cetatea Veche nr. 8, bloc 3/4;
Mercedes, dubă, fără plăcuţe de
înmatriculare, situat pe Aleea
Huedin nr. 3, bloc 4, sc. 1, (în
parcare, lângă centrală termică);
Dacia Logan culoare galben,
fără plăcuţe de înmatriculare,
af lat pe Aleea Uioara nr. 2
(punct trafo); Nissan Primera,
culoare verde, fără plăcuţe de
înmatriculare, af lat pe Str.
Uioara nr. 3, bloc M2; Oldsmobil
Tronado, culoare maro, fără
plăcuţe de înmatriculare, situat
pe Str. Coştila nr. 8 (lângă Grădiniţă şi loc joacă copii). În caz
contrar se va dispune inventarierea, expertizarea, ridicarea,
transportarea şi depozitarea
într-un loc special amenajat,
respectiv şos. Berceni Fort nr. 5,
sector 4, Bucureşti.

Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. -în faliment, cu sediul în Drobeta Turnu
Severin, str. Constantin Brancoveanu nr. 195, jud. Mehedinți, Nr. Reg. Com.
J25/278/2010, CUI RO8681153 face cunoscut faptul că în data de
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
localitatea Reșița, str. Horea, bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică
cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor bunuri imobile:
1. Proprietate industrială compusă din teren - 23.810 mp și clădiri (fosta
Fabrică de pâine). Bunul este situat în localitatea Caransebeș, str. A.I. Cuza
nr.9, jud. Caraș-Severin. Prețul de pornire al licitației este de 387.000 euro.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 800 lei. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și
încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de
participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației.
.. � ��� �. � � ��.� ��� .� � � � � ��� �� � � � ��
� ��� ��� ����� ��� �
�� � � �. ������� �
�
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.

l Se citează pentru ziua de 19
iunie 2017 la Judecătoria Rădăuți
pârâta Adam Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în orașul
Cajvana, nr.1412, jud. Suceava, în
dosarul nr.1316/285/2017 având ca
obiect declararea judecătorească a
morții, în proces cu Tofan Viorica.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar al SC Business Express Consulting SRL anunt
deschiderea procedurii simplificate
a falimentului prevazuta de Legea
nr. 85/2014 in dosarul nr.
5745/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a-VII-a
Civila. Termenul limita pentru
depunerea declaratiilor de creanta
10.07.2017. Termen de verificare a
creantelor, intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar
al creantelor la 20.07.2017. Termen
de intocmire si afisare a tabelului
definitiv la 11.08.2017. Sedinta
adunarii generale a creditorilor la
data de 25.07.2017.
l Anunţ prealabil privind
afişarea publică a documentelor
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tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritorială Comuna
Călăraşi, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.5, 6, începând cu
data de 19.06.2017, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Comunei
Călăraşi, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l Aceasta informare este efectuata de OMV Petrom SA / Expert
Petroleum Solutions SRL titular
al proiectului, “lucrari de suprafata pentru foraj si echipare sonda
521 Ticleni”, cu sediul in Bucuresti str. Coralilor, nr. 22, SECTOR
1, J40/8302/23.10.1997, CUI
1590082, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala
de Apa Jiu, aviz de gospodarire a
apelor pentru realizarea lucrarilor

Ministerul Finanțelor Publice. 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 BIAL INDUSTRIAL STEEL SRL - Slobozia, după cum urmează:
Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Iveco Stralis tip - AS 440 S45T, cilindree - 10308 , km - 913763, culoare - alb, an fabricație 2007, 21 653 lei; Iveco Stralis tip - AS 440 -S42T, cilindee - 10308
, km - 980859, culoare - alb, an fabricație - 2009, 23 457 lei; Iveco
Stralis tip - AS 440 - S42T/P, cilindree - 10308 , km - 835178,
culoare - alb, an fabricație - 2009, 24 585 lei; Iveco Stralis tip - AS
440-S50T/P, cilindree - 12882, km - 1200000, culoare - alb, an
fabricație - 2007, 22 330 lei; Citroen tip - Berlingo, cilindree 1650, km - 82112, culoare - alb, an fabricație - 2014, 18 897 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) 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 29.06.2017.
Licitația va avea loc în data de 30.06.2017, ora 11.00, la SC BIAL
INDUSTRIAL STEEL SRL. 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 Costești, 0248.672.768.

Ministerul Finanțelor Publice. 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 TERRA INVESTMENT SRL - Ștefan cel Mare, după cum
urmează: Denumire, Valoare [lei, fără TVA]; Semiremorcă STAS
0-34/3FAK - basculantă, data înmatriculării - 2005, sarcina utilă
maximă (Kg) 26950, culoare - gri - roșu, km - 549570, 19 623 lei;
Autotractor MAN tip TGA 18430, an fabricație - 2005, cilindree 10518, km - 549570, culoare - portocaliu, 20 976 lei; Autotractor
MAN tip - TGA18463 FOS TG460A, an fabricație 2001, cilindree 12816, km - 1298515, culoare - portocaliu, 13 498 lei. Prețurile
menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu
rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate,
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) 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 28.06.2017. Licitația va avea loc
în data de 29.06.2017, ora 11.00, la SC TERRA INVESTMENT SRL.
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 Costești, 0248.672.768.
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ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția generală executări silite cazuri speciale. Direcția operativă de executare silită. Serviciul executări silite cazuri speciale regional
Ploiești. Nr. A_EPL 3143 din 09.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblu de bunuri imobile și bunurilor mobile. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, et. 6, cam. 609, jud. Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile și mobile,
proprietate a debitorilor, astfel: I. În ziua de 27 luna iunie anul 2017, ora 10,00, bun mobil proprietate a debitorului ARICIU MIHAI ADRIAN, cu domiciliul în localitatea Slănic, bdul. Muncii, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 3,
ap. 11, județ Prahova, licitația a V-a, dosar de executare nr. 1920219295170: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism Renault LBR7/ Clio, an fabricație 2004, culoare albastru, serie șasiu VF1LBR7CF33026619, serie motor
D084841, CIV E376024, nr. înmatriculare PH13JXN, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 11899/21.08.2015 emis de AJFP Prahova - SFO Slănic, 2.800 lei, neimpozabil. II. În ziua de 27, luna iunie anul
2017, ora 12,00, bun mobil proprietatea debitoarei PÎRNECI GEORGETA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Florești - Stoenești, sat Florești, str. Radiofarului nr. 15, județul Giurgiu, licitația a III-a, dosar de
executare nr. 2690804521603: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoutilitară Fiat Doblo, varianta 223WXLIA, nr. de înmatriculare GR-04-DCO, an fabricaţie 2005, serie saşiu ZFA22300005371893, c.c. 1968 cmc, motorină, culoare alb, Proces
verbal de sechestru bunuri mobile nr. 28799/30.09.2015, 5.450 lei, neimpozabil. III. În ziua de 27 luna iunie, anul 2017, ora 14, bun mobil proprietate a debitorului NEAGU MARIAN, cu domiciliul în localitatea
Colibași, strada Principală nr. 167, județul Giurgiu, licitația a II-a, dosar de executare nr. 1800722236551/2016: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism M1 marca Mercedes Vito, cu nr de înmatriculare BN-20-PRM, nr de
identiﬁcare WDF6397051305550, an fabricaţie 2004, capacitate cilindrică 2146 cmc, motorină, culoare gri, Ordonanţa parchetului din 15.11.2016, în dosarul penal 20D/P/2013, 20.920 lei, neimpozabil. IV. În
ziua de 28, luna iunie, anul 2017, ora 10,00, bunuri mobile proprietate a debitoarei CONSTANTINESCU CORINA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Rățești, sat Pătuleni, județul Argeș, licitația a II-a, dosar de
executare nr. 211 D/P/2013: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei),
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autotractor N3 marca Volvo, tip FH12 42TB420 3700, număr omologare LBVV1E11124I43R3, serie motor 211527, serie şasiu YV2A4ADAA31A523358, număr înmatriculare AG65-MON, an fabricaţie 2001, capacitate cilindrică 12130 cmc, motorină, greutate proprie 8.046 kg, masa maximă autorizată 20.000 kg, număr axe 2, număr locuri 2, culoare roşu, Ordonanţa nr. 1548/P/2012 din
data de 20.12.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, 18.310 lei, neimpozabil; Semiremorcă marca Krone, tip SDP 27, număr înmatriculare AG-55-MON, cu seria şasiu
WKESDP27000146577, serie motor 211527, număr înmatriculare AG-55-MON, an fabricaţie 2000, greutate proprie 7.770 kg, masa maximă autorizată 36.000 kg, culoare albastru-negru, Ordonanţa nr.
1548/P/2012 din data de 20.12.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, 8.477 lei, neimpozabil. V. În ziua de 28, luna iunie, anul 2017, ora 12, bun mobil proprietatea debitorului ZICU
COSTEL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Slobozia, str.Cuza Vodă, nr. 9, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, județul Ialomița, licitația a II-a, dosar de executare nr. 1630127212965: Denumirea bunului mobil, Descriere
sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism marca Peugeot Partner
1.9D, număr înmatriculare IL-03-KEC, serie şasiu VF35FWJYF60342811, culoare alb, an fabricaţie 2001, capacitate cilindrică 1868 cmc, tip combustibil motorină, Procesul verbal de aplicare a sechestrului din
data de 12.12.2014 emis de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, 4.684 lei, neimpozabil. VI. În ziua de 28, luna iunie, anul 2017, ora 14.00, bun imobil proprietatea debitorului BRATU
MIHAI, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, b-dul. Petrolului nr. 46, județul Prahova, licitația a V-a, dosar de executare nr. 120072/2006: - Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 491 mp categoria
curți construcții și construcție P+1+M, cu suprafața construită la sol de 211,85 mp, suprafața desfășurată de 540,20 mp, situat în Ploiești, b-dul Petrolului, nr. 46, județul Prahova, înscris în cartea funciară nr.
123653 a UAT Ploiești, preț de pornire al licitației 405.408 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: BRD Groupe Societe Generale, Contract de credit nr
7357/10.07.2008 - Dosar executare nr. 507/17.02.2012 -BEJ Petcu Alexandru; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța de procuror nr. 1189/P/2012 /emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Prahova; procesul verbal de sechestru din 19.11/2013 emis în dosarul penal nr. 11909/105/2011; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Proces Verbal
de sechestru pentru bunuri imobile nr. 340182/01.10.2015 emis de AJFP Prahova. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea
este neimpozabilă. VII. În ziua de 29, luna iunie, anul 2017, ora 10,00, bun imobil proprietatea debitoarei CUCU GEORGIANA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 3, bl. 11C, sc.
A, ap. 11, județul Prahova, licitația a V-a, dosar de executare nr. 2830503297302: - Teren intravilan arabil cu suprafața de 2.500 mp. în acte (2.235 mp măsurată) situat în Boldești Scăeni, tarlaua 50, parcela
A2575/62, jud. Prahova, având nr. CF 3270 UAT Boldești Scăeni, nr. CAD 10496 și Id. Electronic 20711, preț de pornire al licitației 34.707 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii,
după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța nr. 719/P/27-02-2011 /emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova; Agenția Națională de Administrare Fiscală - Serviciul
Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni - Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 2295/24-03-2015 /emis de ANAF - DGRFP Ploiești - SFO Boldești Scăeni. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din
Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. VIII. În ziua de 29, luna iunie, anul 2017, ora 10,00, bun imobil proprietatea debitorului DINU MARIAN, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55, județul Călărași, licitația a IV-a, dosar de executare nr. 1800314214207: - Apartament în suprafață utilă de 20 mp.
compus din 1 cameră, situat în localitatea Călărași, aleea Constructorului, nr. 13, bl. J26, sc. 1, et. 3, ap. 55, județul Călărași, înscris în cartea funciară cu numărul 20024-C1-U4 a localității Călărași, identiﬁcat cu
număr cadastral 20024-C1-U4, preț de pornire al licitației 18.648 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 449 din 25.05.2016. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este
neimpozabilă. IX. În ziua de 30 luna iunie, anul 2017, ora 10,00, bun imobil proprietatea debitoarei BUZOIANU ADRIANA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Unirea, șos. Călărași - Fetești, nr. 314B, județ Călărași,
licitația a V-a, dosar de executare nr. 2780317424511/2014: - Teren extravilan aferent în suprafață de 367 mp, situat în loc. Unirea, județul Călărași, preț de pornire al licitației 430 lei (exclusiv TVA*)), grevat de
următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași - Proces Verbal de sechestru pentru bunuri
imobile nr. C6524/24-06-2015 /emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare,
operațiunea este neimpozabilă. X. În ziua de 30, luna iunie, anul 2017, ora 12,00, bun imobil proprietatea debitoarei BUZOIANU ADRIANA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Unirea, șos. Călărași - Fetești, nr. 314B,
județ Călărași, licitația a V-a, dosar de executare nr. 2780317424511/2014: - Clădire în suprafață de 39 mp. compusă din anexe gospodărești (magazie) și teren aferent în suprafață de 585 mp, situate în loc.
Unirea, șos. Călărași - Fetești nr. 314B, județ Călărași, înscrise în cartea funciară cu numărul 194 UAT Unirea, identiﬁcate cu nr. CAD 215/2 teren și nr. CAD 215/2-C3 construcție, având Id. Electronic 20854 teren
și Id. Electronic 20854-C1 construcție, preț de pornire al licitației 7.852 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare
Fiscală - Ordonanța nr. 644/P/2011/21-03-2014 /emis de MP Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași; Proces verbal de aplicare a măsurii asiguratorii a sechestrului din data de 21.03.2014. Agenția Națională de
Administrare Fiscală - Ordonanța nr. 730/P/2014/23-04-2015 /emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași; Proces verbal de aplicare a măsurii asiguratorii a sechestrului penal emis în dosar nr.
730/P/2014 emis de IPJ - Serviciul de Investigare a Criminalității. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, Proces Verbal de sechestru pentru bunuri
imobile nr. C6524/24-06-2015 /emis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare,
operațiunea este neimpozabilă. XI. În ziua de 04, luna iulie, anul 2017, ora 10, bun imobil proprietatea debitorilor VLAD GHERGHINA și VLAD COSTEL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, str. București nr.
157, județul Călărași, licitația a V-a, dosare de executare nr. 591470 și 822854: - Clădire în suprafață de 233,33 mp. și 47 mp, an construcție 2000 și teren intravilan aferent construcției în suprafață de 340 mp
situată în localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, preț de pornire al licitației 313.975 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția
Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța nr. 33/D/P/2009 și Sentința penală nr. 122/2012, Ordonanța nr. 331/D/P/2002 și Decizia penală nr. 1560/12.12.2014. *) În conformitate cu prevederile titlului VII
din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XII. În ziua de 04, luna iulie, anul 2017, ora 12, bun imobil proprietatea debitorului VLAD DORU, cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, str. București nr. 157, județ Călărași, licitația a II-a, dosar de executare nr. 943846: - Clădire în suprafață construită de 243 mp, casă de locuit compusă din etaj și parter,
construită în anul 2010 din cărămidă, conform autorizație de construire nr. 15/10.12.2009, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5703/10.12.2010, înscris în Registrul de transcripțiuni și
inscripțiuni imobiliare (amplasată pe teren în suprafață de 1.000 mp, concesionat de Primăria Dichiseni în baza contractului nr. 2236/05.06.2009), situată în localitatea Dichiseni, strada Lichirești nr. 72, județ
Călărași, preț de pornire al licitației 218.317 lei (exclusiv TVA), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz : Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța nr.
33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015
privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XIII. În ziua de 04, luna iulie, anul 2017, ora 14,00, bun imobil proprietatea debitorului VLAD DORU, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Călărași, str. București nr. 157, județ Călărași, licitația a II-a, dosar de executare nr. 943846: - Clădire garsonieră în suprafaţă construită de 19,79 mp şi teren aferent, situată în localitatea Călăraşi,
Aleea Constructorului nr. 9, bl. J25, sc. 1, et. 1, ap. 39, judeţ Călăraşi, înscrisă în cartea funciară nr. 20611-C1-U7 a UAT Călăraşi, preţ de pornire al licitaţiei 18.722 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele
drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală - Proces verbal de sechestru bunuri imobile nr. 443/25.05.2016, notat în Cartea Funciară a B.C.P.I. Călărași,
conform Încheierii nr. 33395/30.05.2016. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XIV. În ziua de 05,
luna iulie, anul 2017, ora 10,00, bun imobil proprietatea debitorului VLAD COSTEL, cu domiciliul în localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, licitația a IV-a, dosar de executare nr. 822854/2016: Clădire în suprafață construită la sol de 150 mp, formată din casă de locuit și anexe parter, și teren intravilan aferent construcţiei în suprafaţă de 6.000 mp, compus din 6 loturi de 1.000 mp, alăturate dar nealipite
juridic, situate în localitatea Modelu, sat Radu Negru, str. Corcoduşului nr. 2-8, preț de pornire al licitației 96.909 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini:
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Ordonanța Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al
B.C.P.I. Călărași, conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă.
XV. În ziua de 05, luna iulie, anul 2017, ora 12,00, bun imobil proprietatea debitorului VLAD COSTEL, cu domiciliul în localitatea Călărași, str. București nr. 157, jud. Călărași, licitația a V-a, dosar de executare nr.
822854/2016: - Clădire în suprafață construită de 236 mp, compusă din casă de locuit și anexe parter, construită din chirpici sau înlocuitori, cu învelitoare din carton și tablă, precum și teren aferent în suprafață
de 381 mp, situate în localitatea Modelu, str. Dudului nr. 83, preț de pornire al licitației 30.948 lei (exclusiv TVA*), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională
de Administrare Fiscală - Ordonanța Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. nr. 33/D/P/2009 de instituire a sechestrului asigurător, notat în Registrul Digital de Transcripțiuni și Inscripțiuni Imobiliare al B.C.P.I. Călărași,
conform Încheierii nr. 6071 din 21.02.2011. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XVI. În ziua de 05,
luna iulie, anul 2017, ora 14,00, bun imobil proprietatea debitorilor DINU IULIAN DANIEL şi DINU (Văleanu) PETRUŢA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ciocăneşti, judeţ Călăraşi, licitaţia a V-a, dosar de executare
nr. 1821129510018/ 2870208510011: - Ansamblu de clădiri compus din construcţia C1 în suprafaţă de 52 mp măsurată, construită din BCA + construcţia C2 în suprafaţă de 48 mp măsurată, construită din BCA și
terenul aferent intravilan în suprafață de 755 mp măsurată (722 mp în acte) situate în localitatea Ciocănești, județul Călărași, având nr. cadastral 20083 înscris în cartea funciară nr. 20083 UAT Ciocăneşti, preț de
pornire al licitației 52.459 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: MP - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Călăraşi - Sechestru
asigurător Ord. nr. 63D/2009 din 13.05.2013; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași - Sechestru nr. 14070/27.05.2015; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași - Sechestru nr.
14071/27.05.2015. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. XVII. În ziua de 06, luna iulie, anul 2017,
ora 10,00, bunurile mobile proprietate a debitorului UTON S.A., CUI 958357, cu domiciliul ﬁscal în localitatea București, strada Luică nr. 20, Sectorul 4, București, licitația a V-a, dosar de executare nr.
958357/2014: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/
neimpozabil/ scutit*): Autoutilitară marca Iveco tip ML 100E/DBL 1000-45S/Eurocargo, nr. Înmatriculare BC-04-SCW, nr. de identiﬁcare ZCFA90C0102381200, an fabricaţie 2002, cap cilindrică 3920 cmc,
motorină, culoare verde, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 12.872 lei, 19%; Autoutilitară marca Scania, tip 113M, nr. Înmatriculare BC-45-LUP, nr. de identiﬁcare
VLURM4X2A09014879, an fabricaţie 1996, cap cilindrică 11020 cmc, motorină, culoare roşu+gri, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7005/CM/26.09.2014, 20.664 lei, 19%. **) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările şi completările ulterioare. XVIII. În ziua de 06, luna iulie,
anul 2017, ora 12,00 bun imobil, proprietate a debitorului URESIN MUSTAFA MEHMET, domiciliat în domiciliat în com. Puchenii Mari, nr. 1, bl. B3, sc. B, ap. 17, jud. Prahova, licitaţia a I-a: - Apartament situat în
Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, şoseaua naţională, nr. 1, bl. B3, sc. B, et. 2, ap. 17, jud. Prahova, compus din 3 camere plus dependinţe în suprafaţă construită de 74,64 mp şi suprafaţă utilă de 57,20 mp, boxă în
suprafaţă construită de 13,60 mp, suprafaţă utilă de 12,25 mp, nr. cadastral CAD: 48/B3;B;17, înscris în Cartea funciară nr. 21252-C1-U3 UAT Puchenii Mari, preţ de pornire al licitaţiei 119.340 lei (exclusiv
TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 10846/04.09.2014; Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală - Ordonanţa nr. 2468/28.12.2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti.
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de “lucrari de suprafata pentru
foraj si echipare sonda 521
Ticleni”, propus a fi amplasat in
extravilanul Orasului Ticleni, jud.
Gorj. Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la SC
Expert Serv SRL, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate
de administrator judiciar al LCS
Casa De Comenzi Auto SRL
desemnat prin hotararea din
data de 09.06.2017, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
V I I - a C i v i l a i n d o s a r n r.
15268/3/2017, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva LCS Casa De
Comenzi Auto SRL, cu sediul in
Bucureşti Sectorul 4, Str. Democraţiei, Nr. 2, camera 1, Bloc 7,
Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, CUI
26659600, nr. de ordine in registrul comertului J40/2796/2010.
Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta
impotriva LCS Casa De
Comenzi Auto SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - secţia a VII-a Civila,
c u r e f e r i r e l a d o s a r u l n r.
15268/3/2017, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita de
depunere a opozitiilor la Incheierea de deschidere a procedurii
– 10 zile de la notificare. b)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a

creantelor asupra averii debitorului 21.07.2017; c) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
04.08.2017; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 18.08.2017; d) data
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 16.08.2017,
ora 14.00; e) adunarea generala
a asociatilor la data de
22.06.2017, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.
l Informare: Această informare
este efectuată de: Comuna Bala,
judeţul Mehedinţi, ce intentionează să solicite la SGA Mehedinţi, aviz de gospodărire a apelor
pentru proiectul ,,Construire pod
în Comuna Bala, Sat Vidimireşti,
Jud. Mehedinţi”. Această investiţie este nouă. Ca rezultat al
investiţiei nu vor rezulta ape
uzate. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire
a apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului, după data de
07.06.2017.

NOTIFICĂRI
l Andrei Ioan IPURL notifica
deschiderea procedurii generale
de insolventa fata de debitoarea
Palet Reciclyng SRL cu sediul în
Ploiești, Str. Vrancei, nr. 68,
camera 1, Judetul Prahova, dosar
nr. 2858/105/2017, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor 24.07.2017; termen
tabel preliminar: 14.08.2017;
termen tabel definitiv: 08.09.2017;
18.08.2017 data sedintei adunarii
creditorilor, ora si locul urmand a
fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va convoca
toti creditorii debitoarei.

LICITAȚII
l Comuna Miroslava, judeţul
Iaşi, organizează licitaţie publică
deschisă pentru: -concesionare
teren în suprafaţă de 600 mp, T56
în data de 29.06.2017 -orele 11.00.
Preţul minim de pornire al licitaţiei publice deschise este de 0.56
Euro/ mp/ an. Data limită pentru
depunerea ofertelor: 28.06.2017,
orele 16.00. –concesionare teren în
suprafaţă de 781.12 mp situat în
T56 în data de 29.06.2017 –orele
12.00. Preţul minim de pornire al
licitaţiei publice deschise este de
0.56 Euro/ mp/ an. Data limită
pentru depunerea ofertelor:
28.06.2017, orele 16.00. Caietul de
sarcini poate fi obţinut de la
Biroul Achiziţii Publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. Costul Caietului de
sarcini este de 50 Lei.
l SC Bomas Distributions SRL
prin lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica bunurilor aflate in
patrimoniul societatii, respectiv
magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din pretul stabilit in raportul
de evaluare. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 15.06.2017,
27.06.2017, 04.07.2017,
18.07.2017, 01.08.2017,
09.08.2017, 23.08.2017,
06.09.2017, 20.09.2017 si
27.09.2017 orele 13.00 la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt organizează licitaţie
publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a
unor spaţii în suprafaţă totală de
3mp, aflate în Slatina, str.Mihai
Eminescu, nr.19-21, în incinta
sediului Centrului de Reţinere şi
Arestare Preventivă, după cum
urmează: 1 mp în camera nr.6, 1
mp în camera nr.11 şi 1 mp în
camera de aşteptare şi percheziţie
corporală la încarcerare, în scopul
implementării unui sistem de
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efectuare a convorbirilor telefonice pentru persoanele private de
libertate, conform art.133 şi
art.246 din HG nr.157/2016
privind regimul de aplicare a Legii
nr.254/2013. Persoanele interesate
se vor prezenta la sediul unităţii
din Slatina, str.Primăverii, nr.15,
jud.Olt, de unde, în perioada
09-26.06.2017, orele 08.00-11.00,
pot solicita în scris fişa de date a
achiziţiei, care se obţine contra
sumei de 5.00 lei.
l Anunţ de participare la negocierea directă pentru concesiune de
bunuri. Primăria Comunei Negrileşti, judeţul Vrancea, cod fiscal
15534708, sediul comuna: Negrileşti, sat Negrileşti, judeţul
Vrancea, începe procedura de
negociere directă în data de 28
iunie 2017, ora 11:00, la sediul
primăriei comunei Negrilești
județul Vrancea pentru concesionarea terenului în suprafaţă de
1273 mp, categoria de folosinţă,
curţi construcţii, din domeniul
privat al comunei, situat în intravilanul satului Negrileşti, Tarlaua
53 Parcela 1771, înscris în CF
50250. (Precizăm faptul că terenul
este ocupat de o construcţie în
suprafaţa de 491 mp la sol înscrisă
în CF 50250, aflată în proprietatea
Obştei Negrileşti, însă această
construcţie NU face obiectul licitaţiei). Informaţii privind documentaţia de atribuire:
-Documentaţia de atribuire se va
obţine de la compartimentul achiziţii publice din cadrul Primăriei
Negrileşti, judeţul Vrancea. dupa
achitarea sumei de 100,00 lei, la
casieria primăriei. -Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21
iunie 2017, ora 12:00. Ofertele se
vor depune (într-un singur exemplar la compartimentul achiziții
publice), în conformitate cu prevederile OUG nr. 54/2006, ale H.G.
nr. 168/2007. Ofertanţii trebuie să
achite la casieria primăriei până în
data de 26 iunie 2017, ora 16:00,
taxa de participare în cuantum de
200,00 lei şi garanţia de participare al cărei cuantum este de 10%
din valoarea totală a redevenţei
pentru primul an de concesionare.

Soluţionarea litigiilor: Tribunalul
Vrancea, Secţia contencios administrativ şi fiscal. Relaţii suplimentare: tel/fax 0237267028;
0237267290.
l SC Vasrep Petro Construct
SRL, prin lichidator judiciar
Petcu Viorica IPURL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în
data de 17.07.2017, ora 13,30 la
sediul lichidatorului din Ploieşti,
str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap. 2, jud. Prahova: constructie
(demisol, parter si etaj) Scu 457,10 mp si teren aferent
constructiei in suprafata totala de
2756 mp din care 1864 mp Cc si
892 mp teren arabil situat in
comuna Filipestii de Targ, sat
Marginenii de Jos, jud. Prahova.
In caz de neadjudecare in data de
17.07.2017, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 24.07.2017,
31.07.2017, 07.08.2017,
16.08.2017, 21.08.2017,
28.08.2017, 04.09.2017,
11.09.2017, 18.09.2017 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 Vasrep Petro Construct
SRL. 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 Control Trading S.R.L., societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL,
vinde urmatoarele bunuri: - stoc
de marfa, compus din: cabina
metalica; motor mech. t630
110/130vdc; celule medie tensiune;
repartitor 160a 1p; tablou electric;
set piese schimb jt; cutie de trecere
la motor 95m; limit. de cursa;
cutie alim 500a capat dreapta;
centrala de masura pm500; reanclansor pt. disj. rdb90; releu inter-
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mediar 10a 230vac 11pini; cablu
cuprucyeaby-f 3x50; releu intermediar, cu clapeta; busbar support
sem/ol400; cutie de joncţiune
95306sp "d; cablu semnal 26987fla
18x0.75; auxiliar temporizare
contact;; întrerupător automat
ns630n 3p sd; intreruptor automat
c6qn 4p 63a c;, etc., la un pret
diminuat cu 50 % fata de pretul
de evaluare. Lista completa a
bunurilor, poate fi consultata la
sediul sau pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro. - stoc
de marfa, compus din: ampermetre, becuri halogen, cabluri
aluminiu, aplice, banda izolatoare,
consola jgheab metalic, bride, bec
vapori mercurhqi, lampa fluorescenta, papuci electrici, detector
miscare, tablou echipat, sigurante,
tarod de mana, jgheab cabluri,
corp iluminat stradal, caseta
semnalizare, intrerupatoare, prize,
bloc legaturi, set repere, surse
alimentare, corpuri iluminat,
prize, tranformatoare, cabluri
cupru, cabina metalica, caramida,
tabla, teava, sarma sudura, repartitoare, doze rigips, conectori,
intrerupatoare automate, celule
medie tensiune, cetrala de masura,
cleme de legatura, cutie metalica,
motor mecanism, module
protectie, tripolare, monopolare,
variator de tensiune, variator
rotativ, suport pentru doza, scurtcircuitor mobil, tuburi neon, la un
pret diminuat cu 70 % fata de
pretul de evaluare. Lista completa
a bunurilor, poate fi consultata la
sediul sau pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro. Licitatia se va tine in data de
14.07.2017 ora 11:30, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
iar in cazul in care bunurile nu vor
fi adjudecate, licitatia se va tine in
data de 15.06.2017, 16.06.2017,
17.06.2017. Dosarul de prezentare
si conditiile de participare se pot
obtine numai de la sediul lichidatorului judiciar. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858;
www.andreiioan.ro.
l S.C. Citadin S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C,
cod 700310, organizeaza la sediul

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. XIX. În ziua de 06, luna iulie, anul 2017, ora 14,00 bun mobil,
proprietate a debitorului NĂFTĂNĂILA ION, cu domiciliul ﬁscal în com. Albeștii de Muscel, sat Albești, nr. 334, jud. Argeș, licitaţia a I-a: Denumirea bunului mobil, Descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Autoturism Hyundai Santa Fe, an fabricaţie 2007, culoare negru,
motorină, serie şasiu KMHSH81WP7U168385, serie motor 7091309, CIV F741009, nr. înmatriculare AG45LEU, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr. 7116/20778/04.03.2015 emis de AJFP Argeş - SFM
Câmpulung, 33270 lei, -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. XX. În ziua de 07, luna iulie, anul
2017, ora 10,00, bun imobil, proprietatea debitoarei OPRESCU ALEXANDRA ELENA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Curtea de Argeş, strada Valea Iaşului, bloc Z2, scara A, ap. 6, licitaţia a IV-a: - Teren intravilan
în suprafaţă de 3.219 mp, situat în localitatea Curtea de Argeş, punct Lunca Noapteş, judeţul Argeş, preţ de pornire al licitaţiei 43.203 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după
caz: Creditori, Sarcini: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Ordonanța de procuror nr. 1155/P/2011 din data de 12.10.2012 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș; Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală - Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeş, Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 68879/20.10.2014 emis de Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. *) În conformitate cu
prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. XXI. În ziua de 07, luna iulie, anul 2017, ora 12,00, următorul bun imobil, proprietate
a debitorului LIVADARIU STELIAN, cu domiciliul în jud. Constanța, mun. Constanța, bld. 1 Mai, nr. 3, bl. H10, sc. A, Et. 2, Ap. 10, licitaţia a I-a: - Teren extravilan în suprafață de 1.000 mp măsurată, 1.000 mp din
acte, situat în jud. Botoșani, loc. Tudora, format din parcela 644/4 - categorie folosință: arabil, id electronic 50315, număr CF vechi 332, număr cadastral 50315, număr cadastral 557 înscris în Cartea funciară nr.
50315 a localității Tudora, Jud. Botoșani, preţ de pornire al licitaţiei 17.255 lei (exclusiv TVA*)), grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Ordonanța nr. 62/P din 03.08.2011, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției - Serviciul Teritorial Suceava. *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operaţiunea este neimpozabilă. XXII. În ziua de 11, luna iulie, anul 2017, ora 10,00, următoarele
bunuri imobile, proprietatea debitorului CIOBANU LUCIAN, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Titu, strada IC Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județul Dâmbovița, licitația a IV-a: a) teren intravilan neocupat de
construcții, categoria curți - construcții, în suprafață măsurată de 416 m.p., situat în str. Libertății nr. 29, oraș Titu, județ Dâmbovița, număr cadastral 1379, tarlaua 81, parcela 62, întabulat în cartea funciară nr.
72273 a localității Titu, având la momentul dobândirii de către debitor (prin Sentința Civilă nr. 2259/25.06.2009) următorii vecini: N- Rădoi Mircea, E- strada Libertății, S- Marinescu Anastasia Natașa, V- Toma
Marin, preț de pornire al licitației 14.283 lei (exclusiv TVA*); b) apartament în suprafață construită de 52.57 mp și suprafață utilă de 47.32 mp, compus din două camere, baie, bucătarie, construit din cărămidă,
anul construirii 1986, situat în oraşul Titu, strada IC Visarion, nr. 73, bloc 18, ap. 2, județul Dâmbovița, cu terenul cotă indiviză aferent acestuia, deținut de debitor în baza Sentinței civile nr. 2436/06.08.2009,
preț de pornire al licitației 41.222 lei (exclusiv TVA*)). Imobilul nu are carte funciară. Grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini: Agenția Națională de Administrare Fiscală DGRFP Ploiești - AJFP Dâmbovița - SFO Titu, Proces verbal de sechestru asigurator nr. 50903/29.10.2012, înscris în Registrul de Transcripțiuni și inscripțiuni prin încheierea nr. 85.710/01.11.2012. *) În
conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul ﬁscal, cu modiﬁcările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înştiinţeze 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 licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO50TREZ521500530X014952, beneﬁciar
D.G.R.F.P. Ploiești, cod ﬁscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; 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) declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certiﬁcă 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: nu este cazul. Alte informații de interes pentru
cumpărător, după caz: autovehiculul poate ﬁ vizionat la domiciliul ﬁscal al debitoarei. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407710, interior 650. Data
aﬁşării: 13.06.2017.
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ANUNȚURI

sau procedura de „LICITATIE
DESCHISA”, cu oferte de pret in
plic inchis, in vederea atribuirii
contractului „MOTORINA
EURO 5”. Procedura de achizitie
se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC Citadin SA
Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in "Documentatia de achizitie". Documentatia de achizitie
va fi postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata
pana pe data de 22.06.2017 pe
baza de cod unic de acces, ce va fi
comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare
clara si cu declaratie pe propria
raspundere privind siguranta
informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pretul cel mai
scazut. Documentatia de ofertare
va fi depusa la sediul SC Citadin
SA pana la data de 23.06.2017,
ora 10:00. Deschiderea ofertelor
va avea loc la data de 23.06.2017,
ora 12:00, la sediul S.C. Citadin
S.A. Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0232-240.887, fax:
0232-240.884.
l S.C. LUX AGRA SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: Activul
nr.1: imobilului teren în suprafaţă
totală de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele: 1. Parcela de
teren arabil – situată în intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c.
1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală
de 8.284,00 mp, înscris în CF
295/N a com. Băluşeni, nr. topo
432. 2. Parcela de teren arabil –
situată în extravilanul com Bălu-

şeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c.
1/35, suprafaţă totală de 17.616,00
mp, înscris în CF 294/N a com.
Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela
de teren arabil – situată în intravilanul şi extravilanul satului
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44,
suprafaţă totală de 24.610,00 mp
(din care 5.919 mp teren intravilan în p.c. 1/37, 1/38, 1/44 şi
18,691 mp teren extravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44), înscris în CF
507/N a com. Băluşeni, nr. topo
246/2-555-492. cu preţul de
pornire de 282.831,20 lei ( fara
TVA). Persoanele care pretind
vreun drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt
până la data de 10.06.2017 ora
16:00, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar
din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, in data de 15.06.2017 ora
16:00, şi se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul
de vanzare, o garantie de participare la licitatie in procent de 10%
din pretul de incepere a licitatiei.
Garantia se va depune in
numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie
la sediul lichidatorului judiciar
din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu nr.
43, jud. Iaşi, până la data de
15.06.2017 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.
l SC Natura Farm SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I. Pohrib
Ionela, anunţă scoaterea la
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vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: activul
nr.1: 1. bunuri perisabile conform
inventar (stoc de marfă Magazin
Naturist) vânzarea se va face prin
licitatie publica cu strigare, cu
preţul de pornire de 994,40lei (
fara TVA) reprezentând 80% din
prețul de evaluare a bunurilor.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce
urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui
înainte cu minim 5(cinci) zile
raportat la data stabilită pentru
vânzare, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
din Iasi, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iaşi, ÎN data de 15.06.2017
ora 16:30, şi se va desfăşura în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi ale regulamentului
de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de
12.12.2016. Adjudecarea se va
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare
şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul
lichidatorului. Adjudecatarul va fi
ţinut la plata preţului de adjudecare in termenul stabilit prin
Regulamentul de organizare şi
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii
sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in
procent de 10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator.
Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să
se înscrie la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile
Lupu nr. 43, jud. Iaşi, până la
data de 15.06.2017 ora 15:00.
Relaţii suplimentare se pot obţine:
C.I.I. Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 20020. Dosar de executare nr. 276. Nr.
11427din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul
2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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
28, luna iunie, ora10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. bl. 30, se vor vinde la
licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane BURTAN IONELA: a.
Clădiri - apartament 2 camere în suprafață de 48.37 mp, situat în localitatea Găeștii, str. Cuza Vodă, bl.
50, sc. C, et. 1, ap. 7, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 84.000 lei/ de pornire al licitației I-a 84.000 lei
(exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini:
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA - SFO Găești - Proces
verbal sechestru nr. 2360/06.02.2017; BRD Groupe Societe Generale - Adresa nr. 10297/
29.11.2016; Zadara Mihai - Adresa nr. 11328/06.06.2017. 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 licitației; 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) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante. 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. Alte informații de interes pentru cumpărător:
apartamentul este decomandat și dispune de 2 balcoane, teren cotă indiviză 18/340, constriut în anul
1985, starea tehnică a construcției bună, Carte funciară nr. 70732. Împotriva prezentului înscris se
poate introduce contestație la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea
contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru
sau la numărul de telefon 0245.713445. Data aﬁșării: 13.06.2017.

l Lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare prin
licitatie publica urmatoarele
bunuri ce apartin debitoarei
Universalmontaj Darzeu SRL,
dupa cum urmeaza: 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. Preturile nu includ
TVA. Licitatiile se vor organiza in
data de 14.06.2017 ora 15:00, iar
in cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 16.06.2017,
19.06.2017, 21.06.2017,
23.06.2017, 26.06.2017,
28.06.2017, 30.06.2017,
03.07.2017, 05.07.2017,
07.07.2017, 10.07.2017,
12.07.2017, 14.07.2017,
17.07.2017, 19.07.2017,
21.07.2017, 24.07.2017,
26.07.2017, 28.07.2017,
31.07.2017, 02.08.2017,
04.08.2017, 07.08.2017,
09.08.2017, 11.08.2017,
14.08.2017, 16.08.2017,
18.08.2017, 21.08.2017, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Dosarul de
prezentare si conditiile de participare se pot obtine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.
andreiioan.ro.
l Octavy Forest S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Prahova, scoate la vanzare prin
licitatie teren in suprafata de
1.295 m.p. si Constructiile C1 si
C2 (locuinta parter + etaj si garaj),
situate in Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul Prahova,
la pretul de 600.000 lei (fara
TVA). Licitatia se va tine in data
de 14.06.2017, ora 14.00, la sediul
lichidatorului din Ploiesti, iar in
cazul in care, bunurile nu vor fi
adjudecate, licitatia se va tine in

data de 16.06.2017, 19.06.2017,
21.06.2017, 23.06.2017,
26.06.2017, 28.06.2017,
30.06.2017, 03.07.2017,
05.07.2017, 07.07.2017,
10.07.2017, 12.07.2017,
14.07.2017, 17.07.2017,
19.07.2017, 21.07.2017,
24.07.2017, 26.07.2017,
28.07.2017, 31.07.2017,
02.08.2017, 04.08.2017,
07.08.2017, 09.08.2017,
11.08.2017, 14.08.2017,
16.08.2017, 18.08.2017, 21.08.2017
la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Dosarul de prezentare si conditiile
de participare se pot obtine numai
de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0723357858, www.andreiioan.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al Ultimate Team
Service SRL desemnat prin
sentinta civila nr. 2683 din data
de 13.04.2016, pronuntata in
Dosar nr. 32442/3/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a
bunului mobil aflat in proprietatea Ultimate Team Service
SRL, constand Multifunctionala
Canon Image Runner C1028IF,
in valoare totala de 1.235 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunului
mobil apartinand societatii falite
se va organiza in data de
21.06.2017 ora 13.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul
in care bunului nu se va vinde la
primul termen de licitatie, se vor
organiza alte patru licitatii
saptamanale, in data de
28.06.2017, 05.07.2017,
12.07.2017 si 19.07.2017 la
aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector
3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini,

cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini
se poate achizitiona la sediul
lichidatorului judiciar sau prin
virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel.021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Atestat TAXI seria
CPTX , nr. 0009830. Il declar nul.
l Pierdut Atestat profesional
transport Marfa emis pe numele
Frusina Gabriel. Il declar nul.
l Pierdut Atestat profesional
TAXI emis pe numele Andrei
Aurel. Il declar nul.
l Pierdut contract vanzare
cumparare apentru apartamednt
din Bucuresti, sector 2, Vasile
Lascar (fosta Galati) nr. 23-25, ap.
45, pe numele Sofroni Laurentie.
Declar nul.
l Pierdut legitimaţie de serviciu
pe numele Boţocan Marian emisă
de Camera Deputaţilor. O declar
nulă.
l Declar pierdut carnet student
emis de Politehnica Bucureşti,
Facultatea Automatică şi Calculatoare pe numele Buşe Elena Cristina.
l Declar pierdut carnet student
emis de Politehnica Bucureşti,
Facultatea de Inginerie în Limbi
Străine, pe numele Buşe Ozana.
l Pierdut carnet şi legitimaţie de
student emise de Universitatea de
Vest Timişoara pe numele de
Supiala Alexandra- Diana. Le
declar nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Găești. Operator de date cu carater personal nr. 20020. Dosar de executare nr. 289. Nr.
11364 din 07.06.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul
2017, Luna Iunie, Ziua 07. 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
27, luna iunie, ora10.00, anul 2017, în localitatea Găești, str. Cuza Vodă, nr. bl. 30, se vor vinde la
licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului/ terței persoane IOSIF ALEXANDRA
DANIELA: a. Teren arabil extravilan în suprafață de 14.998 mp, situat în localitatea Gura Foii, str. Tarla
31, parcela 552/31, jud. Dâmbovița, preț de evaluare 52483 lei, preț de pornire al licitației a-II-a
39.363 lei (exclusiv TVA *), preț diminuat cu 25% din prețul de evaluare potrvit art. 250, aliniat 11,
grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori: Serviciul Fiscal Orășenesc
Găești. Sarcini: Proces verbal sechestru nr. 17382/19.10.2016. 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 licitației;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) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante. 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. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ...
Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanta judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și
261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de
executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații suplimentare vă puteți
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.713445. Data aﬁșării: 13.06.2017.

