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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Pizzerie cu livrare la domiciliu
angajează livratori pe maşina
firmei. Salariu şi program, atractive! Tel.: 0762.248.348
l RAGAZZO Baud Valerio
anunţă un post vacant pentru
menajeră cod 911101. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii uniunii
europene. Cunoştinţe: Limba
română nivel bază; Limba franceză nivel mediu; Limba italiană
nivel avansat. Locul de muncă la
domiciliile domnului Ragazzo
Baud Valerio. Durata contractului
este pe perioadă nedeterminată cu
începerea activităţii 01.07.2016. Se
oferă program de lucru 8 ore/zi.
Salariu mediu. Transport asigurat.
Cazare asigurată. Depuneţi
personal CV-ul cel târziu până pe
data de 10.06.2016 orele 14, la
următoarea adresă: loc. Macin, str.
1 Decembrie nr.101, jud. Tulcea,
tel. 0745.370.410.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul O.U.G nr.
45/2008 şi H.G. nr.611/2008, anunţă
scoaterea la concurs a patru funcţii
publice de execuție temporar
vacante din cadrul Direcției Generale Pescuit– AM POP. Condiţiile
specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă (pentru cele
patru funcții publice): -1 post de
consilier superior– temporar
vacant: vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minimum 9 ani;
-1 post de consilier principal–
temporar vacant: vechime în specialitatea studiilor absolvite:
minimum 5 ani; -2 posturi de
consilier asistent– temporar vacant:
vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 1 an.
Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R. în data 24 iunie 2016,
orele 10.00 proba scrisă. Dosarele
de înscriere se depun în opt zile de
la publicare. Bibliografia, condiţiile
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specifice de participare precum şi
actele solicitate candidaţilor
înscriere vor fi publicate pe pagina
de web www.madr.ro şi afişate la
sediul instituţiei din B-dul. Carol I
nr. 2-4, sector 3, Bucureşti.
l Concedentul: U.A.T. Hoghilag,
str.Principală, nr.305, jud.Sibiu,
CIF: 4241230, tel.0269.866.801,
fax.0269.865.181, e-mail: primariahoghilag@yahoo.com. Obiectul
concesiunii: Teren în suprafață de
94.800mp aferent U.A.T. Hoghilag
teren extravilan, comuna Hoghilag,
jud.Sibiu. Informații privind documentația de atribuire: la secretariatul comunei Hoghilag, județul
Sibiu. Modalități prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de
atribuire este prin cerere scrisă la
secretariatul comunei Hoghilag,
județul Sibiu. Denumirea şi adresa
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire este Secretariatul

comunei Hoghilag, județul Sibiu.
Documentația de atribuire va fi
pusă la dispoziția celor interesați
contra sumei de 100 lei, contravaloarea acesteia se va plăti în
numerar la caseria concedentului.
Data limită pentru solicitarea clarificării: 24.06.2016, ora 12:00. Informații privind ofertele la
secretariatul Comunei Hoghilag,
județul Sibiu. Data limită de depunere a ofertelor: 27.06.2016, ora
14:00. Adresa la care trebuie
depuse ofertele este secretariatul
Comunei Hoghilag, județul Sibiu.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în original. Data şi locul
la care se va desfăşura şedința
publică de deschidere a ofertelor
este 04.07.2016, ora 10:00, la sediul
Primăriei comunei Hoghilag,
strada Principală, nr.305, jud.Sibiu.
Instituția competentă pentru soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instranței:
Judecătoria Mediaş, str.Unirii,
nr.10, tel.0269/845.048, fax:
0269/846.707, e-mail: jud.medias@
just.ro, în termen de 30 de zile de la
data comunicării actului contestat.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării 08.06.2016.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov organizează, în
temeiul H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
concurs pentru ocuparea unor
posturi temporar vacante pe perioadă determinată de timp, repartizate de la bugetul de stat,
corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuţie din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: Serviciul Publicitate
Imobiliară -Biroul Relaţii cu
Publicul: 1 post temporar vacant de
referent tr.IA, repartizat de la
bugetul de stat, prevăzut cu studii
medii, cu contract individual de
muncă pe durată determinată de
timp, până la revenirea titularului
postului. Serviciul Cadastru -Biroul
Verificare şi Recepţii Lucrări: 1 post
temporar vacant de consilier
cadastru gr.I, repartizat de la
bugetul de stat, prevăzut cu studii
superioare de lungă durată, cu

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11580/2014. Nr. 301709 din 07.06.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 07 iunie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 22 iunie 2016, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Amy Prest SRL, cu sediul în localitatea Sudiți,
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 24354633: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al
licitației, exclusiv TVA - lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; Clădire “Cazan țuică” în S = 101 mp,
fundație beton, zidărie portantă cărămidă, uzură avansată, racordat electricitate și teren aferent în S
= 101 mp, situate în intravilanul localității Sudiți, tarla 41, parcela 1908/1, 41.036 lei, scutit. * Cota de
taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit, în conformitate
cu art. 292, alin. 2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
tarziu în data de 21 iunie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare, tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de
identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte
la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140,
interior 184, 186. Data afișării: 09.06.2016.

contract individual de muncă pe
durată determinată de timp, până
la revenirea titularului postului.
Cerinţele specifice pentru ocuparea
posturilor: Nu pot participa la
concurs persoanele care au fost
sancţionate disciplinar în ultimele
12 luni. -Referent tr.IA: Studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Vechime în muncă minim 6
ani şi 6 luni; Abilităţi comunicare;
Cunoştinţe operare calculator.
-Consilier cadastru gr.I: Studii de
specialitate: studii universitare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau diplomă de absolvire
(titlul de inginer/inginer diplomat)
-specializarea geodezie, cadastru,
topografie, măsurători terestre;
Vechime în specialitatea studiilor:
minim 3 ani şi 6 luni; Abilităţi
comunicare; Cunoştinţe operare
calculator. Condiţii de participare
la concurs sunt cele prevăzute de
art.3 al Regulamentului cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Data limită
de depunere a dosarelor de concurs
este 17.06.2016, inclusiv, ora 16.00,
la sediul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Ilfov.
Concursul se va desfăşura la sediul
O.C.P.I.Ilfov, Şos.Kiseleff nr.34,
sector 1: Proba scrisă: în data de
27.06.2016, ora 09.00. Interviul: în
data de 30.06.2016, de la ora 09.00.
Proba interviului poate fi susţinută
doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. Pentru a
fi declaraţi admişi, candidaţii
trebuie să obţină la fiecare probă
minim 50 puncte pentru funcţiile
temporar vacante de execuţie.
Candidaţii declaraţi admişi în
urma concursului vor încheia
contract individual de muncă pe
durată determinată de timp
conform Codului Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Date de contact:
telefon: 021.224.60.85, interior 126;
e-mail: if@ancpi.ro. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul
OCPI Ilfov: www.ocpilfov.ro, secţiunea „Ştiri”.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, institutie publica finantata din venituri proprii,_cu sediul
in Calea Grivitei, nr.393, Sector_1,

Bucuresti,in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru
aprobat prin HG nr.286/2011,_cu
modificarile si completarile ulterioare,_organizeaza concurs pentru
ocuparea,pe durata nedeterminata,_a urmatoarelor functii contractuale
de
executie
vacante:-INSPECTOR DE STAT
gradul IA, 1post,la Inspectoratul de
Siguranta Feroviara Constanta din
cadrul Autoritatii de Siguranta
Feroviara Romane-ASFR;
-INSPECTOR DE STAT gradul
IA,_1post,_la Serviciul Autorizare
Punere in Functiune Subsisteme
Structurale si Vehicule din cadrul
Autoritatii de Siguranta Feroviara
Romane-ASFR; -INSPECTOR DE
STAT gradul_IA,_1post,_la Serviciul Certificare Entitati Responsabile cu Intretinerea Vagoanelor de
Calatori si a Locomotivelor din
cadrul Autoritatii de Siguranta
Feroviara Romane-ASFR;
-INSPECTOR DE STAT gradul_
IA,_1post,_la Serviciul Linii Ferate
Industriale din cadrul Autoritatii
de Siguranta Feroviara Romane-ASFR; -EXPERT gradul_
IA,_1post,_la Serviciul Fonduri
Structurale, Investitii, Achizitii;-MUNCITOR CALIFICAT
treapta I (instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze),_1post,_la
Serviciul Administrativ, Arhiva.
Conditiile generale pe care trebuie
sa le indeplineasca candidatii sunt
cele prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011,cu modificarile si
completarile ulterioare.Conditiile
specifice potrivit cerintelor posturilor:Pentru functiile de
INSPECTOR DE STAT gradul_
IA:-studii universitare tehnice
absolvite cu diploma de licenta sau
echivalenta;-experienta necesara
executarii operatiunilor specifice
postului:-minimum 15ani vechime
in domeniul feroviar pentru posturile de la Inspectoratul de Siguranta Feroviara Constanta,
Serviciul Certificare Entitati
Responsabile cu Intretinerea
Vagoanelor de Calatori si a Locomotivelor si Serviciul Linii Ferate
Industriale; minimum_15ani
vechime in specialitate pentru
postul de la Serviciul Autorizare
Punere in Functiune Subsisteme

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. F13715 / 2015. Nr. 301710 din 07.06. 2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 07 iunie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2), din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 22 iunie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică,
următoarele bunuri imobile, proprietatea garanților ipotecar – constituitori, Bleoaja Rodica și Badea
Florin, pentru recuperarea obligațiilor fiscale ale debitoarei Bleoaja Rodica I.I., cu sediul în localitatea
Andrășești, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 28668361: Denumirea bunului imobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de
pornire al licitației, exclusiv TVA - lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; Teren arabil în S = 5102 mp,
situat în intravilanul localității Andrășești, tarla 90, parcela 596 și 597, 44.775 lei, scutit. * Cota de
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit, în conformitate cu
art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel
târziu în data de 21 iunie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada
plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după certificatul unic
de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;
dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume
propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237.140,
interior 184,186. Data afișării: 09.06.2016.
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Structurale si Vehicule;-cunostinte
operare_PC. Pentru functia de
EXPERT gradul_IA: -studii
universitare tehnice absolvite cu
diploma de licenta sau echivalenta;
-experienta necesara executarii
operatiunilor specifice postului-minimum 15ani vechime in domeniul
feroviar; -cunostinte operare_PC.
Pentru postul de muncitor calificat
treapta_I: -studii generale/studii
medii; -absolvent al unui program
de formare profesionala in
ocupatia de instalator instalatii
tehnico-sanitare si de gaze,_in
cazul in care studiile sunt generale
sau studiile medii sunt in alt
domeniu de calificare; -vechime in
munca: minimum 5ani. Termenul
limita de depunere a dosarului de
concurs este data de 23.06.2016,
ora_14,00.Locul de desfasurare a
concursului:sediul Autoritatii Feroviare Romane-AFER, Corp_B,
parter, camera_101; proba scrisa in
data de 30.06.2016,_ora_10,00,
interviul in data de 06.07.2016,
incepand cu ora_10,00. Tematica si
bibliografia de concurs, aferenta
fiecarei functii, precum si alte
informatii necesare pot fi studiate
pe site-ul AFER (http://www.afer.
ro/) sectiunea Informatii/Anunturi/
Cariera. Relatii suplimentare
privind organizarea si desfasurarea
concursului se pot obtine la
telefon:0213077918.

CITAȚII
l Popovics Anichei Gheorghe cu
domiciliul necunoscut este chemat
la Judecatoria Sighetu Marmatiei
i n 1 5 . 0 5 . 2 0 1 6 , d o s a r n r.
2811/307/2015, pentru uzucapiune,
in proces cu Coman Gh. Marius si
Coman Monica.
l Numitul Radu Gheorghe este
chemat la data de 21.06.2016, ora
09:00 la Judecatoria Sectorului 5
Bucuresti, Complet C1-minori, in
calitate de parat, in dosarul nr.
31148/302/2015 avand ca obiect
divort cu copii, reclamant Radu
Iulia.
l Parohia Lămoteşti Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, în calitate
de reclamant cheamă în judecată
U.A.T. Comuna Gălbinaşi din
judeţul Călăraşi, prin primar, în

calitate de pârât, în Dosarul
numărul 694/269/2016, aflat pe
rolul Judecătoriei Olteniţa, ce are
ca obiect “uzucapiune- Accesiune
Imobiliară” cu termen de judecată
la data de 01.07.2016.

DIVERSE
l SNTGN Transgaz SA Mediaş,
titular al proiectului „Lucrări
privind punerea în siguranţă –
traversare aeriană rau Valea
Şerpilor (Pârâul Porcarilor) cu
conductele de transport gaze naturale Ø24 Ø 28 Şinca – Paltin, Ø 20,5
STC Sinca- stâlp 89, în zona Şinca
Noua”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare “continuarea procedurii
privind emiterea aprobării de
dezvoltare“, pentru proiectul
„Lucrări privind punerea în siguranţă – traversare aeriană rau
Valea Şerpilor cu conductele de
transport gaze naturale Ø24 Ø 28
Şinca – Paltin, Ø 20,5 STC Şinca stâlp 89, în zona Şinca Noua”,
propus a fi amplasat în jud. Braşov,
com. Şinca Noua, extravilan.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul APM Braşov,
str. Politehnicii nr.3, în zilele de
luni-joi, între orele 08:00-16:30 şi
vineri între orele 8-14, precum şi la
următoarea adresă de internet
www.apmbv.anpm.ro/noutati.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
de zile de la data publicării prezentului anunţ. Decizia de încadrare se
va emite după cele 5 zile de la data
publicării anunţului de titular şi
după 8 zile de la mediatizarea deciziei de către APM Braşov şi în lipsa
comentariilor/observaţiilor (la
proiectul deciziei de încadrare) din
partea publicului.

LICITAȚII
l Consiliul Local Breaza, tel:
0244/340.508, organizează:
Vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a unei suprafeţe de teren
de 6.200 mp situat în oraşul Breaza,
Gura Beliei, T 17, P 1344, proprietate privată a oraşului. Preţ pornire
41.740 lei fără T.V.A. pentru
întreaga suprafaţă, respectiv 6,73

lei/mp. Termen depunere documente prevăzute în Caietul de
Sarcini : 30.06.2016, ora 10:00.
Desfăşurarea licitaţiei : 30.06.2016,
ora 10:30. Caietul de sarcini = 20
lei. Taxa de participare = 600 lei.
Garanţia de participare = 1.000 lei.
Regimul juridic, economic şi tehnic
este cel din Certificatul de Urbanism, parte integrantă din documentaţia de licitaţie. Temei legal:
H.C.L. nr. 74/26.05.2016.
l 1.Societatea FISE Electrica
SERV S.A. -SISE Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, str.
Taberei nr.20, Tel.: +40372.640.398,
Fax: +40372.640.394, organizează
procedură de licitaţie deschisă
pentru achiziţia de produse „Reanclanşator automat 24 kV, 630A,
12kA”, cod CPV: 31200000-0, în
cantităţile şi condiţiile prevăzute în
Documentaţia de atribuire. 2.Toate
detaliile referitoare la produsele
solicitate, la procedura de achiziţie,
respectiv la contractul ce se va
încheia se regăsesc în Documentaţia de atribuire. 3.Documentaţia
de atribuire se pune la dispoziţia
operatorilor economici în urma
solicitării scrise. În acest sens se va
întocmi o cerere scrisă, care va fi
depusă la Secretariatul achizitorului (str.Taberei nr.20, Cluj-Napoca), sau transmisă pe numărul de
fax: +40372.640.394. 4.Ofertele se
vor depune tot la Secretariatul
SISE TN. 5.Data limită de primire
a ofertelor: data de 23.06.2016, ora
12.00. Data deschiderii ofertelor:
23.06.2016, ora 12.30.
l Private Liquidation Group
IPURL numit lichidator în dosarul
nr. 8117/111/2012 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Camelectro Instal S.R.L.,
J05/199/2003, CUI: 15250013
scoate la vânzare prin licitație
publică „Casă şi teren aferent”,
proprietate situată în loc. Paleu,
cart. Forvila, nr.27, jud. Bihor, preț
de pornire de 154.400,00 lei. Licitația va avea loc în data de
16.06.2016 ora 11:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereuşită licitația se va relua în data de
23.06.2016, 30.06.2016, 07.07.2016
respectiv 14.07.2016 la aceeaşi oră
şi adresă. Participanți vor trebui să

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal
Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile / Licitația a- I-a. Anul 2016,
Luna Iunie, Ziua 23, Ora 11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în data de 23 Iunie 2016, ora 11.00, la sediul S.F.O. Bolintin Vale, din orașul Bolintin Vale,
str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele
bunuri mobile, proprietatea debitorului Pahontu Nicusor-Marian, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Mârșa, județul Giurgiu. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism Dacia Logan, culoare
albastru, s.ș. UU1LSDAMH37315921, an fabricație 2006, km la bord 66054. Prețul de evaluare sau de
pornire a licitației, exclusiv TVA: 11900 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare
a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările
ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P.
Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea:
„taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de
creditorii ﬁscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante, declarație pe
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon
numărul 0246.270520, persoană de contact: Stanciu Gheorghe-Gigel.

achiziționeze un caiet de sarcini în
valoare de 500 lei ce va cuprinde şi
regulamentul de vânzare. Cererea
de participare la licitație se depune
la sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 3 zile înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la
licitație i se va anexa dovada achitării caietului de sarcini şi dovada
achitării unei garanții de 10% din
prețul de pornire al bunului. Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group
IPURL, numită lichidator în
dosarul nr. 4950/111/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, privind pe
debitoarea S.C. Amiado Com
S.R.L., CUI: RO28518810 scoate la
vânzare prin licitație publică(prețurile nu includ TVA): Nivela laser
LAR 100, valoare: 700,00 lei;
Autoutilitară VW Transporter,
valoare: 5.460,00 lei. Licitația va
avea loc în 13.06.2016 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Oradea str.
Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereuşită licitația se reia în data de
20.06.2016, 27.06.2016, 04.07.2016,
11.07.2016 în aceeaşi locație şi la
aceeaşi oră. Licitantul trebuie să
achiziționeze un caiet de sarcini
privind bunurile mobile supuse
prezentei licitații, contra sumei de
500 RON+TVA, ce va cuprinde şi
regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o CERERE DE
PARTICIPARE LA LICITAȚIE,
inclusă în caietul de sarcini, cu cel
puțin 1 zi înainte de termenul licitației stabilit prin anunțul public.
Informații tel:0359463661 fax:
0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro
l Debitorul SC EOLIAN GRUP
SRL societate în faliment, prin
lichidator judiciar DINU, URSE ŞI
ASOCIAȚII SPRL, scoate la
vânzare: 1.teren în suprafață de
27.000 mp situat în extravilanul
Comunei Fântânele, Parcela
184/37, Sola 28, Județ Constanța,
înscris în Cartea Funciara 10566 a
localității Fântânele, având nr.
cadastral 10446, aşa cum rezultă
din Încheierea nr. 57607/2007

emisă de ANCPI-OCPI Constanța.
Preț pornire licitație- 60.905,00 Lei
inclusiv TVA. 2.teren în suprafață
de 20.000 mp situat în extravilanul
Comunei Fântânele, Parcela 188/74
Lot 2, Sola 30, Județ Constanța,
înscris în Cartea Funciară 10823 a
localității Fântânele, având nr.
cadastral 10601, aşa cum rezulta
din Încheierea nr. 73635/2007
emisă de ANCPI-OCPI Constanța.
Preț pornire licitație- 45.115,00 Lei
inclusiv TVA. 3.teren în suprafață
de 4.000 mp situat în extravilanul
Comunei Fântânele, Parcela
188/116/2, Sola 30, Județ
Constanța, înscris în Cartea
Funciară 10894 a localității Fântânele, având nr. cadastral 10620, aşa
cum rezultă din Încheierea nr.
85110/2007 emisă de ANCPI-OCPI
Constanța. Preț pornire licitație9.083,00 Lei inclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini pentru imobile
“terenuri” aflate în patrimoniul
debitoarei SC EOLIAN GRUP
SRL este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor
pentru imobilele “terenuri”, aparținând SC EOLIAN GRUP
SRL reprezintă 100% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare imobil în parte. Participarea
la licitație este condiționată de:
-consemnarea în contul nr.
RO32UGBI0000802004551RON
deschis la Garanti Bank SA Ag.
Ploieşti până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire
a licitației; -achiziționarea până la
aceeaşi dată a Caietului de sarcini
şi Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
imobile prima şedință de licitație a
fost fixată în data de 22.06.2016,
ora 11.00, iar dacă bunurile nu se
adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații vor fi în data
de 29.06.2016, 04.07.2016,
11.07.2016, 18.07.2016, ora 11.00.
Toate şedințele de licitații se vor
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str.
Elena Doamna nr. 44A, Județ
Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimen-
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tare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC OVAI TRANS
SRL societate în insolvență, prin
administrator judiciar DINU,
URSE ŞI ASOCIAȚII SPRL,
scoate la vânzare: 1.Teren intarvilan în suprafață de 467 mp situat
în Com. Paulesti, Sat Paulestii Noi,
T 9, P A571/44, Jud. Prahova, nr.
cadastral vechi 11825 înscris în CF
sub nr. 22505 şi 1/6 cale de acces
din teren intravilan în suprafață de
1.367 mp situat în Com. Paulesti,
Sat Paulestii Noi, T 9, P A571/44,
Jud. Prahova, nr. cadastral vechi
11832 înscris în CF sub nr. 22512.
Prețul de pornire al licitației este
de 7.398,75 Euro exclusiv TVA. 2.
Teren intarvilan în suprafață de
467 mp situat în Com. Paulesti, Sat
Paulestii Noi, T 9, P A571/44, Jud.
Prahova, nr. cadastral vechi 11828
înscris în CF sub nr. 22508 şi 1/6
cale de acces din teren intravilan în
suprafață de 1.367 mp situat în
Com. Paulesti, Sat Paulestii Noi, T
9, P A571/44, Jud. Prahova, nr.
cadastral vechi 11832 înscris în CF
sub nr. 22512. Prețul de pornire al
licitației este de 7.398,75 Euro
exclusiv TVA. 3.Teren intarvilan în
suprafață de 467 mp situat în Com.
Paulesti, Sat Paulestii Noi, T 9, P
A571/44, Jud. Prahova, nr. cadastral vechi 11829 înscris în CF sub
nr. 22509 şi 1/6 cale de acces din
teren intravilan în suprafață de
1.367 mp situat în Com. Paulesti,
Sat Paulestii Noi, T 9, P A571/44,
Jud. Prahova, nr. cadastral vechi
11832 înscris în CF sub nr. 22512.
Prețul de pornire al licitației este
de 7.398,75 Euro exclusiv TVA. 4.
Teren intarvilan în suprafață de
467 mp situat în Com. Paulesti, Sat
Paulestii Noi, T 9, P A571/44, Jud.
Prahova, nr. cadastral vechi 11830
înscris în CF sub nr. 22510 şi 1/6
cale de acces din teren intravilan în
suprafață de 1.367 mp situat în
Com. Paulesti, Sat Paulestii Noi, T
9, P A571/44, Jud. Prahova, nr.
cadastral vechi 11832 înscris în CF
sub nr. 22512. Prețul de pornire al
licitației este de 8.641,50 Euro
exclusiv TVA. 5.Teren intarvilan în
suprafață de 418 mp (467 mp din
acte) situat în Com. Paulesti, Sat

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 74151/2012. Nr. 301712 din 07.06.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 07 Iunie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 22 Iunie 2016, ora 15.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului gajist SC Euroinvest SRL, pentru recuperarea
obligațiilor ﬁscale ale debitoarei SC SMD Electronic SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Chimiei,
nr. 10, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 15343678: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1.
Autogreder YTO PY 180-C2, fără motor, an fabr. 2008. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 60.776
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 21 Iunie 2016,
ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX00
5404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont
bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane
interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286.
Data aﬁsarii: 09.06.2016.
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ANUNȚURI

Paulestii Noi, T 9, P A571/44, Jud.
Prahova, nr. cadastral vechi 11831
înscris în CF sub nr. 22511 și 1/6
cale de acces din teren intravilan în
suprafață de 1.367 mp situat în
Com. Paulesti, Sat Paulestii Noi, T
9, P A571/44, Jud. Prahova, nr.
cadastral vechi 11832 înscris în CF
sub nr. 22512. Prețul de pornire al
licitației este de 7.860,00 Euro
exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini pentru imobilele aflate în
proprietatea SC OVAI TRANS
SRL este de 1.000,00 lei exclusiv
TVA. Autovehicule: Daewoo Matiz,

an fabricație 2004, preț pornire
licitație 598,50 Euro exclusiv TVA;
Daewoo Tico, an fabricație 1999
preț pornire licitație 228,75 Euro
exclusiv TVA. Prețul de pornire al
licitațiilor pentru imobile și autovehicule aparținând SC OVAI
TRANS SRL reprezintă 75% din
valoarea de piață exclusiv 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 telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la lici-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa. Anunț
licitație. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa,
cu sediul în Slobozia, bd. M. Basarab, nr. 14, organizează în data
de 17.06.2016, orele 08.30, la sediul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Ialomiţa, licitaţie publică deschisă pentru
vânzarea următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului: 1. Autoturism marca Dacia Logan,
an fabricaţie 2005, la preţul de 4.446 lei, cu TVA; 2. Autoturism
marca Chrysler Voyager, an fabricaţie 1996, la preţul de 4.446 lei,
cu TVA. Pasul de licitaţie este de 100 lei. Condiţiile de participare la
licitaţie: conform HG 731/2007 republicată, privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a OG 14/2007 pentru
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cei
interesaţi vor achita o garanţie de participare, de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei, în contul RO11TREZ3915005XXX005738,
CUI 29511925, deschis la Trezoreria Slobozia şi vor depune
documentele de participare la licitaţie, prevăzute la art. 24, alin. 1
din hotărârea sus menţionată, până la data de 16.06.2016, ora
16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.F.P.
Ialomiţa - Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la etaj 6,
cam. 608, telefon 0243.237.144 - interior 151.

JOI / 9 IUNIE 2016
tație este condiționată de: -consemn a r e a î n c o n t u l n r.
RO80BITR003010065681RO01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. București,
Ag. Ploiești până la orele 14.00 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeași dată a Caietului de
sarcini și a Regulamentului de
participare la licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de
la sediul administratorului judiciar.
Pentru proprietățile imobiliare și
autovehicule prima ședință de licitație a fost stabilită în data de
17.06.2016 ora 12.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 24.06.2016;
01.07.2016; 08.07.2016; 15.07.2016
ora 12.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut Permis provizoriu de
navigaţie cu nr.1/14292 eliberat la
data de 26.11.2015 de către Autoritatea Navală Română, Căpitănia
Portului Galaţi aparţinând SC

Plasma SRL, Galaţi. Se declară nul.
l Sorescu Gheorghe Florentin
declara pierdut carnet de soferi si
legitimatie card avocat CCBE-4000903-000813. se declara nule.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională seria 0155950000 din
06.11.2012 și cartela conducător
auto seria 000 000 000 480J000 din

13.10.2012, eliberate de A.R.R. Iași
pe numele Ilie Marian– Iulian. Se
declară nule.
l Pierdut act de concesiune nr.
278/1071 pe numele de Iepure
Dumitru și Iepure Alexandra, al
locurilor de veci din Parcela A1-346.
Îl declar nul.
l Lupu Dumitru, am pierdut

Buletin (Secţia 18), card de sănătate
C.N.A.S., card bancar de la ING,
talon de înmatriculare tractor U650,
pe numele Brînzoi Marin, cu nr. de
înmatriculare B-29-FEF. Nule.
l Savconstruct Business S.R.L., cu
sediul în Sector 4, București, RO
28021925, declară pierderea Registrului Unic de Control 1636863 emis
de D.G.F.P. Sector 3.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13879/2015. Nr. 301711 din 07.06.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 07 Iunie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 22 Iunie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC La Nela Fetesteanu SRL, cu sediul în localitatea
Slobozia, str. Ialomiței, nr. 2, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscala 30124922: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Preț unitar de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Mașină de gătit cu gaz Zanussi ZCG61211XA,
an 2014, funcțional, 639 lei; 2. Masă cu plan cald și lampă Cozum Mutfak, an 2014, funcțional x 2
bucăți, 5.093 lei; 3. Element suport împinge tava din inox, an 2014, funcțional x 2 bucăți, 317 lei; 4.
Masă rotunda, an 2014, funcțional x 20 bucăți, 95 lei; 5. Scaun Bistro, an 2014, funcțional x 80 bucăți,
32 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 21 Iunie 2016,
ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX00
5404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont
bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba
română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii
ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane
interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140, interior 184, 186.
Data aﬁsarii: 09.06.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpina. În temeiul art. 250, alin. (2) din. Legea 207/2015 privind Codul de procedură,
S.F.M. Câmpina organizează la sediul din Câmpina, bd. Carol I, nr. 31, licitație publică deschisă în
vederea vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - În data de 21.06.2016, ora 13.00, autoutilitară
furgon Fiat 223WXB1A 2B/Doblo Cargo, an fabricație 2003, preț de pornire 3.640 lei, proprietatea
debitoarei Tantyon MTD SRL - Breaza, jud. Prahova; - În data de 21.06.2016, ora 14.30, microbuz M2
Ford Fady SPR 208, an fabricație 2005, preț de pornire 14.843 lei și autoturism Volvo R/RS74/S60, an
fabricație 2004, preț de pornire 12.458 lei, proprietatea debitoarei S.C. Ferny S.R.L. - Breaza, jud.
Prahova; - În data de 22.06.2016, ora 13.00, construcție - spațiu comercial, 99,30 mp, situat în
localitatea Câmpina, str. Calea Doftanei, nr. 91B, jud. Prahova, preț de pornire 55.943 lei, proprietatea
debitoarei S.C. Aricescu Impex S.R.L. - Câmpina; - În data de 22.06.2016, ora 14.30, teren intravilan
4590 mp, situat în localitatea Telega, punct Călineț, jud. Prahova, preț de pornire 61.570 lei,
proprietatea debitoarei Cacarumbas Virginica - București; - În data de 23.06.2016, ora 13.00,
autoturism Opel Z - C BL 11, an fabricație 2006, preț de pornire 11.174 lei și autoturism autoutilitară
Ford 2AW 8F1, an fabricație 2008, preț de pornire 20.113 lei, proprietatea debitorului Nasulea Marian
Ion - Comarnic, jud. Prahova; - În data de 24.06.2016, ora 11.00, teren extravilan, în suprafață de
5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/2, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei;
teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/3, jud. Prahova, de
pornire al licitației, 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78,
P 1084/8, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 4.500
mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/14, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 5.630 lei; teren
extravilan, în suprafață de 3.700 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/15, jud. Prahova, preț de
pornire al licitației 4.250 lei; teren , de 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/23, jud.
Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp situat în Valea
Doftanei, T 78, P 1084/38, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în
suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/39, jud. Prahova, preț de pornire al
licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P
1084/40, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000
mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/45, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren
extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/48, jud. Prahova, preț de
pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78,
P 1084/53, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan în suprafață de 5.001
mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/54, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren
extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/55, jud. Prahova, preț de
pornire al licitației 6.250 lei ;teren extravilan în suprafață de 5.000 mp situat în Valea Doftanei, T 78, P
1084/57, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000
mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/58, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei; teren
extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78, P 1084/60, jud. Prahova, preț de
pornire al licitației 6.250 lei; teren extravilan, în suprafață de 5.000 mp, situat în Valea Doftanei, T 78,
P 1084/61, jud. Prahova, preț de pornire al licitației 6.250 lei, proprietatea persoanei fizice Postolache
Ion, pentru creanțele debitoarei Postolache V. Ion „Sirol” PFA - Valea Doftanei, jud. Prahova. Prețurile
de pornire ale licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate la sediul S.F.M. Câmpina,
primăria în raza căreia se află bunurile și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare, privind
condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor, puteți apela nr. de telefon
0244.376.010, 0244.376.011; persoană de contact: dl. Pavel Gheorghe.

