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l SC Oliverom SRL cu sediul in 
Com.Afumati str.Morii nr.27, jud.
Ilfov, angajaza in functia de 
Comisioner COD COR 962103 la 
sediul firmei C.V.-ul se depune pe 
mail la adresa oliveromsrl@
hotmail.com si interviul are loc in 
data de 15-12-2016 ora 10,00 la 
sediul firmei

l Unitatea Administrativ Terito-
rială comuna Săcălaz, judeţul 
Timiş, organizează concurs, în 
data de 09.01.2017, ora 10,00 
pentru ocuparea unui post 
vacant inspector de specialitate 
1A pe perioadă determinată în 
cadrul Centru de Incubare a 
Afacerilor al Unităţii Adminis-
trat iv-Ter i tor ia lă  comuna 
Săcălaz. Cerinţe: Studii superi-
oare. Relaţii la tel: 0256 367491.

l UM 01556 Mangalia, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual, muncitor necalificat I 
la grupa mentenanţă geniu şi căi 
ferate la structuri subordonate/
studii generale, vechime în muncă 
6 luni, astfel: 04.01.2017, ora 11.00- 
proba scrisă; 10.01.2017, ora 11.00- 
interviul. Data limită de depunere 
a dosarelor: 23.12.2016, ora 15.30. 
Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la 
sediul UM 01556 Mangalia, strada 
Portului nr.13, loc.Mangalia, judeţ 
Constanţa, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretariatului, 
la telefon: 0241.750.661/ interior 
105.

l Spitalul Clinic de Nefrologie 
“Dr.Carol Davila” Bucureşti 
scoate la concurs următoarele 
posturi vacante contractuale 
conform HG 286/2011: 1 post de 

asistent medical principal gene-
ralist cu studii superioare; 4 
posturi de asistent medical prin-
cipal generalist cu studii postli-
ceale; 1 post de asistent medical 
generalist cu studii; 3 posturi de 
asistent medical debutant genera-
list cu studii postliceale; 1 post de 
infirmieră; 2 posturi de infirmieră 
debutantă; 5 posturi de îngriji-
toare; 1 post de secretar dactilo-
graf IA şi 1 post temporar vacant 
de asistent medical debutant 
generalist cu studii postliceale. 
Mai multe informații pot fi obți-
nute la avizierul spitalului şi pe 
site-ul www.spcaroldavila.ro

l Centrul Regional de Transfuzii 
Sanguine Constanţa, cu sediul în 
localitatea Constanţa, str.Nicolae 
Iorga, nr.85, judeţul Constanţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical 
principal generalist: 1 post; -asis-
tent medical generalist: 1 post; 
-casier: 1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -proba scrisă în 
data de 11.01.2017, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 
13.01.2017, ora 12.00; -proba 
practică în data de 13.01.2017, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: lic.sanitar cu 
echivalare PL/PL; -studii : 
d i p l o m ă  d e  b a c a l a u r e a t ; 
-vechime în muncă: minim 12 
luni în specialitate; -abilităţi/
cunoştinţe operare PC: MS Office 
(Excel, Windows). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea 
a  I I I - a ,  l a  s e d i u l  C RT S 
Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa. Relaţii supli-
m e n t a r e  l a  s e d i u l  C RT S 

Constanţa, strada Nicolae Iorga, 
nr.85, Constanţa, persoană de 
contact: ec.Peltecu Elena, telefon/
fax: 0341.180.014, e-mail: crts_
constanta@yahoo.com

l Municipiul Sighetu Marmaţiei, 
cu sediul în Sighetu Marmaţiei, 
str.Bogdan Vodă, nr.14, judeţul 
Maramureş, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor 
contractuale temporar vacante, de 
inspector în cadrul compartimen-
tului domeniu public şi privat şi 
consilier juridic I din cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Sighetu 
Marmaţiei. Concursul se desfă-
şoară cu respectarea prevederilor 
H.G.nr.286/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Data 
desfăşurării concursului: -proba 
scrisă în data de 27.12.2016, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
29.12.2016, ora 10.00. Condiţii de 
participare: Generale: prevăzute 
în H.G.nr.286/2011 (*actuali-
zată*). Specifice: 1 post inspector 
din cadrul compartimentului 
domeniu public şi privat al apara-
tului de specialitate al prima-
rului: -studii superioare de lungă 
durată cu diplomă   de licenţă; 
-vechime în specialitatea postului 
-minim 4 ani; 1 post de consilier 
juridic I, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului: -studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă, specialitatea: 
juridic; -vechime în specialitatea 
studiilor -fără condiţi i  de 
vechime. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituţiei cam.6 în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului în Moni-
torul oficial al României, Partea a 
III-a. Relaţii suplimentare la nr.
de telefon 0262.311.001 int.138.

l Primăria Comunei Dumbră-
viţa, cu sediul în loc.Dumbrăviţa, 
str.Petofi Sandor, nr.31, jud.Timiş, 

în baza HG 188/1999, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant, pe 
perioadă nedeterminată, pentru 
funcţie publică: denumirea 
postului: inspector asistent. 
Condiţii specifice de participare 
la concurs: -nivelul studiilor: 
studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul 
agricol; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării 
postului: 1 an. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: 
-proba scrisă: data de 10.01.2017, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Dumbrăviţa; -interviul se va 
anunţa ulterior probei scrise. 
Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei în termen de 20 
de zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial. Date 
contact: tel.0371.107.409.

l În baza H.G.nr. 286/23.03.2011 
modificată şi completată prin 
H.G.  1027/2014,  Primăria 
comunei Devesel,  judeţul Mehe-
dinţi, organizează concurs /
examen, pentru ocuparea unui 
post contractual de execuţie pe 
durată nedeterminată de consi-
lier clasa I gradul debutant în 
cadrul aparatului permanent de 
lucru al Consiliului local al 
comunei Devesel, judeţul Mehe-
dinţi. Concursul va avea loc la 
data de: 05.01.2017, ora 10.00- 
proba scrisă; 06.01.2017, ora 
10.00– proba interviu. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs la sediul Primă-
riei comunei Devesel, respectiv 
până la data de 27.12.2016 ora 
16.00. Relaţii suplimentare la 
sediul  Pr imărie i  comunei 
Devesel, persoană de contact: 
Cotarcea Constanta telefon: 
0252353257, fax: 0252707111, 

e-mail: comunadevesel@gmail.
com.

l Direcţia audit intern din 
Ministerului Apărării Naţionale 
organizează, conform prevede-
rilor Legii nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r.2), cu modificările 
şi completările ulterioare, şi 
prevederilor Hotărârii Guver-
nului nr. 611/2008 pentru apro-
b a r e a  n o r m e l o r  p r i v i n d 
organizarea şi dezvoltarea cari-
erei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii 
publice vacante de execuţie de 
auditor grad profesional superior. 
Probele de concurs se vor desfă-
şura, astfel: -proba scrisă, în data 
de 10.01.2017 ora 11.00; -inter-
viul, în data de 16.01.2017 ora 
11.00. Dosarele de concurs se 
depun la sediul Direcţiei audit 
intern, situat în str. Drumul 
Taberei nr. 7-9, sector 6, Bucu-
reşti, în termen de 20 zile de la 
data publicării prezentului anunţ 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv până în 
data de 29.12.2016 ora 16.00. 
Condiţiile generale şi condiţiile 
specifice de participare la 
concurs, bibliografia, actele nece-
sare pentru constituirea dosa-
rului de concurs, precum şi alte 
informaţii referitoare la organi-
zarea şi desfăşurarea concursului 
sunt afişate la sediul Direcţiei 
audit intern, precum şi pe pagina 
de internet dai.mapn.ro/pages/
view/102. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 021.319.58.58, 
interior 2284, în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00.

l Penitenciarul Mioveni scoate 
la concurs următoarele posturi 
vacante de funcționar public cu 
statut special în sistemul admi-
nistrației penitenciare (agent de 
penitenciare) după cum urmează: 
-4 posturi vacante de agent 
operativ -bărbați în sectorul sigu-
ranţa deţinerii şi regim peniten-
ciar; -1 post  vacant  de agent 
operativ (evidență deținuți); -1 
post vacant de agent tehnic 
(conducător auto). La concurs 
pot participa persoanele care 
îndeplinesc condiţiile generale, 
precum şi condiţiile specifice 
posturilor. Anunţul de concurs 
este afişat la avizierul de la sediul 
Penitenciarului Mioveni, pe 
site-ul instituţiei (www.anp.gov.
ro/web/penitenciarul-mioveni/
concurs-sursa-externa) şi pe 
site-ul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, 
secţiunea Carieră – Concursuri 
din sursă externă – Concursuri în 
curs de derulare). Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
structura de resurse umane din 
cadrul Penitenciarului Mioveni 
-telefon 0248.260.000/int.110.

l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi de executie 
vacante din cadrul Căminului de 
Bătrâni:1. INFIRMIERĂ – 5 
POSTURI. Condiții de partici-
pare: - minim studii generale; - 
absolvent curs infirmieră. 
2.  ASISTENT SOCIAL – 2 
POSTURI. Condiții de partici-
pare: - Studii: absolvent studii 
superioare finalizate cu diploma 
de licenta –specializarea asistenta 
sociala. Concursul se va desfă-

şura la sediul din Pța. Eroilor nr. 
1A, după cum urmează:· înscrie-
rile se fac în perioada 09.12.2016 
–  2 2 . 1 2 . 2 0 1 6  o r e l e  9 . 0 0 - 
14.00;  proba scrisă va avea loc în 
data de 04.01.2017 ora 9.30; 
proba interviu/proba practică va 
avea loc în data de 06.01.2017 ora 
9.30. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A.Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr. 286/2011, actuali-
zată. Condițiile de participare 
sunt afişate la sediul instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A şi pe 
site-ul institutieiwww.asscplo-
iesti.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la compartiment 
R e s u r s e  U m a n e  -  t e l . 
0740178780.
 
l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
de executie vacante din cadrul 
Căminului  de  Bătrâni :  1 . 
Muncitor calificat - bucatar – 2 
posturi. Condiții de participare: 
- studii: 10 clase; - certificat cali-
ficare bucătar. 2. Muncitor neca-
lificat – 1 post. Condiții de 
participare: Studii: 8 clase. 
Concursul  se va desfăşura la 
sediul din Pța. Eroilor nr. 1A, 
după cum urmează: înscrierile se 
fac în perioada 09.12.2016 – 
22.12.2016 orele 9.00- 14.00; 
proba scrisă va avea loc în data 
de 04.01.2017 ora 13.30; proba 
interviu/proba practică va avea 
loc în data de 06.01.2017 ora 
13.30. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu,do-
cumentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt 
afişate la sediul instituției din 
Pța. Eroilor nr. 1A şi pe site-ul 
institutieiwww.asscploiesti.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780.
 
l Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare cu sediul în 
Ploieşti, Pta. Eroilor nr. 1A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
de executie vacante din cadrul 
Serviciului Administrativ: 1. 
PAZNIC – 1 POST. Condiții de 
p a r t i c i p a r e :   s t u d i i : 1 0 
clase; atestat profesional pentru 
activitatea de pază, potrivit 
Legii nr. 333/2003. Concursul se 
va desfăşura la sediul din Pța. 
Eroi lor  nr.  1A,  după cum 
urmează:   înscrierile se fac în 
p e r i o a d a  0 9 . 1 2 . 2 0 1 6  – 
22.12.2016 orele 9.00- 14.00; 
· proba scrisă va avea loc în data 
de 04.01.2017 ora 13.30; proba 
interviu/proba practică va avea 
loc în data de 06.01.2017 ora 
13.30. Dosarele de înscriere se 
depun la registratura instituției 
din Pța. Eroilor nr. 1A. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu,do-
cumentele prevăzute la art. 6 din 
H.G. nr. 286/2011, actualizată. 
Condițiile de participare sunt 
afişate la sediul instituției din 
Pța. Eroilor nr. 1A şi pe site-ul 
institutiei  www.asscploiesti.
ro. Relații suplimentare se pot 
obține la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 24978785. Nr. 
28560/07.12.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna Decembrie, 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 
22, luna decembrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Grigore Gheorghe Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova, se vor vinde la 
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Chemgas Holding Corporation SRL, CUI 24978785: Nr. 
crt. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației exclusiv TVA: 1. Convertor 104 DA/R, 
444.717 lei; 2. Turbocompre. amoniac 105J, 2.283.874 lei; 3. Turbocompresor de aer 101J, 4.660.334 lei; 4. Reformer secundar 103D, 
3.158.620 lei; 5. Reformer primar 101B, 6.668.198 lei; 6. Coloană desorbție 102EA, 655.121 lei; 7. Coloană desorbtie 102EB, 655.121 lei; 
8. Răcitor soluție Carsol 105CA, 253.983 lei; 9. Răcitor soluție Carsol 105CB, 253.983 lei; 10. Răcitor soluție Carsol 111 CA, 53.106 lei; 11. 
Cazan recuperator 102C, 156.401 lei; 12. Pompă + Motor 143J, 68.729 lei; 13. Spectofotometru Helios Delta, 4.952 lei; 14. Schimbător de 
căldură 136C, 148.482 lei; 15. Răcitor soluție Carsol 111CB, 62.093 lei; 16. Suflantă filtrare aer 101JV, 100.613 lei; 17. Schimbător de 
căldură 139C, 123.645 lei; 18. Flash Tank 1101F, 179.173 lei; 19. Electrocompresor GA110-7.5NE, 38.930 lei; 20. Schimbător de căldură 
3H001, 259.169 lei; 21. Schimbător de căldură 3H- 0012, 57.233 lei; 22. Compresor amoniac, 964.779 lei; 23. Regulator turație, 37.136 
lei; 24. Sistem NC metru, 1.856.809 lei; 25. Filtru amoniac, 60.643 lei; 26. Turbocompresor de CO2, 4.961.719 lei; 27. Coloană de 
rectificare, 45.895 lei; 28. Separator final, 32.396 lei; 29. Răcitor E752, 58.552 lei; 30. Fermentator 246MC, 19.798 lei; 31. Fermentator 
246MC, 19.798 lei; 32. Fermentator 246MC, 19.798 lei; 33. Fermentator 246MC, 19.798 lei; 34. Fermentator 246MC, 19.798 lei; 35. 
Fermentator 246MC, 19.798 lei; 36. Fermentator 386MC, 21.778 lei; 37. Ventilator V8, 219.793 lei; 38. Ventilator V9, 219.793 lei; 39. 
Invertor cu transformator, 18.894 lei; 40. Invertor cu transformator, 18.894 lei; 41 Ventilator V10, 219.793 lei; 42. Ventilator V11, 
219.793 lei; 43. Invertor turn răcire III, 18.131 lei; 44. Invertor turn răcire III, 18.131 lei; 45. Ventilator turn răcire III, 219.793 lei; 46. 
Ventilator turn răcire III, 219.793 lei; 47. Invertor, 18.568 lei; 48. Invertor, 18.568 lei; 49. Degazor, 89.090 lei; 50. Linia nr 2 apă 
demineralizată, 631.096 lei; 51. Linia nr 3 apă demineralizată, 631.096 lei; 52. Linia nr 4 apă demineralizată, 631.096 lei; 53. Linia nr 5 
apă demineralizată, 631.096 lei; 54. Linia nr 6 apă demineralizată, 631.096 lei; 55. Turbina Nadrowski, 185.873 lei; 56. Electrocompresor 
G250-7, 83.438 lei; 57. Electrocompresor G250-7.5, 83.438 lei; 58. Instalație de tăiat cu plasmă, 7.427 lei; 59. Baterie condensatori 6KV 
2.2, 6.499 lei; 60. Baterie condensatori 6KV 2.2, 6.499 lei; 61. Invertor PTO, 14.171 lei; 62. Invertor PTO, 14.171 lei; 63. Invertor PTO, 
14.171 lei; 64. Aparat cântărit neautomat tip F, 4.739 lei; 65. Basculă auto, 12.367 lei; 66. Instalație det. azot Kjeldahl, 27.852 lei. Total: 
33.580.100 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. 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 instanța 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 
0244.700930, int. 114. Data afișării: 09.12.2016.
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l Direcţia pentru Cultură a 
Municipiului Bucureşti organi-
zează concurs în data de 09 
ianuarie 2017 -ora 10.00, proba 
scrisă, şi 10 ianuarie 2017, ora 
10.00 -interviul,  pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de 
execuție vacante: -2 funcții de 
consilier, gradul profesional asis-
tent, în următoarele condiții: 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în specia-
litatea arhitectură; vechime 
minimă 1 an în specialitatea 
studiilor; -1 funcție de consilier, 
gradul profesional debutant, în 
următoarele condiții: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echiva-
lentă, în specialitatea ştiințe juri-
dice; vechime minimă 0 ani în 
specialitatea studiilor; -1 funcție 
de expert, gradul profesional 
debutant, în următoarele condiții: 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă, în dome-
niul ştiințe economice; vechime 
minimă 0 ani în specialitatea 
studiilor; -1 funcție de referent, 
gradul profesional superior, în 
următoarele condiții: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; cunoştințe de operare pe 
calculator pentru elaborare docu-
mente, constituirea şi gestionarea 
unor baze de date cu grad mediu 
de complexitate; -1 post contrac-
tual de arhivar, în următoarele 
condiții: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; pregă-
tire arhivistică cu atestat; cunoş-
tințe de operare pe calculator 
pentru elaborare documente, 
constituirea şi gestionarea unor 
baze de date cu grad mediu de 
complexitate. Concursul se va 
desfăşura la sediul din str.Sf.
Ştefan, nr.3, sector 2, Bucureşti. 
Dosarul trebuie să conțină docu-
mentele prevăzute de art.49 din 
HG 611/2008 şi vor fi depuse în 
maxim 10 zile de la data publi-
cării anunțului. Formularul de 
înscriere, bibliografia de concurs, 

precum şi alte relații suplimen-
tare se pot obține la sediul direc-
ț i e i ,  t e l . 0 2 1 . 3 2 3 . 2 6 . 1 1 , 
0723.131.739. 

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Municipiul Sebeş organi-
zează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor 
funcţii publice de execuţie 
vacante: 1.Inspector, clasa I, grad 
profesional superior (Comparti-
ment Patrimoniu şi Transport - 
Aparatul de specialitate al 
primarului)-Id Post: 206700; 2.
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior (Compartiment 
P a t r i m o n i u  ş i  Tr a n s p o r t 
-Aparatul de specialitate al 
primarului)-Id Post: 455892; 3.
Inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior (Compartiment 
P a t r i m o n i u  ş i  Tr a n s p o r t 
-Aparatul de specialitate al 
primarului)-Id Post: 455893; 4.
Consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior (Compartiment 
P a t r i m o n i u  ş i  Tr a n s p o r t 
-Aparatul de specialitate al 
primarului)-Id Post: 206698; 
Probele stabilite pentru posturile 
de inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior şi consilier, clasa I, 
grad profesional superior, mai 
sus menţionate sunt proba scrisă 
şi interviul. Data, ora şi locul 
des făşurăr i i  concursu lu i : 
-09.01.2017, ora 10:00 Sebeş, 
PIAŢA PRIMĂRIEI ,  nr.1 
(sediulPrimăriei Municipiului 
Sebeş) -proba scrisă; -data, ora şi 
locul desfăşurării interviului se 
vor anunţa odată cu afişarea 
rezultatelor la proba scrisă; 
Termenul de depunere al dosa-
rului de înscriere: -30.12.2016, 
ora 14:00. Condiţii de participare 
pentru posturile de inspector, 
clasa I, grad profesional superior 
şi consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, mai sus menţio-
nate: -candidatul trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999 -privind Statutul 
funcţionarilor publicicu modifi-

cările şi completările ulterioare; 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă  în specia-
lităţiile  -economice, juridice sau 
tehnice; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 9 ani ; Dosarele 
de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute de art.49 din 
H.G. nr.611/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare, bibliografia şi 
tematica sau alte informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul instituţiei, la camera 
2 C - R e s u r s e  U m a n e ,  t e l . 
0258.731.004, interior 133 sau pe 
site-ul primăriei: www.primaria-
sebes.ro

l Primăria Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, organizează 
în  per ioada  12 .01 .2017  - 
18.01.2017 la sediul său din 
oraşul Videle, strada Republicii, 
nr. 1, concurs pentru ocuparea 
prin recrutare a trei funcţii 
publice de execuţie vacante din 
cadrul Direcţiei Arhitectului Şef 
al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Oraşului Videle, 
judeţul Teleorman, respectiv: - 1 
post de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant, Comparti-
mentul Achiziţii Publice; - 1 post 
de inspector, clasa I, grad profe-
sional superior, Compartimentul 
Achiziţii Publice; - 1 post de 
consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior, Compartiment 
ADPP, Lucrări  ş i  Servici i 
Publice. Condiţiile generale de 
ocupare a unei funcţii publice 
sunt cele prevăzute de art. 54 din 
Legea nr. 188/1999 (r2) privind 
Statutul funcţionarilor publici, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de 

participare la concurs pentru 
ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, anterior menţi-
onate, sunt următoarele: Pentru 
funcţia de inspector, clasa I, 
grad profesional debutant: - 
studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: 1.Ştiinţe economice; 2.
Ştiinţe juridice; 3.Ştiinţe ingine-
reşti; 4.Ştiinţe administrative, 
specializarea Administraţie 
publică. Pentru funcţia de 
inspector, clasa I, grad profesi-
onal superior: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul: 1.Ştiinţe 
economice; 2.Ştiinţe juridice; 
3.Ştiinţe inginereşti; 4.Ştiinţe 
administrative, specializarea 
Administraţie publică. - minim 9 
ani vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice. Pentru funcţia 
de consilier, clasa I, grad profesi-
onal superior: - studii universi-
tare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul: 1.Inginerie 
civilă, una din  specializările: 
Construcţii civile, industriale şi 
agricole; Căi ferate, drumuri şi 
poduri; Construcţii şi fortificaţii; 
Amenajări şi construcţii hidro-
tehnice; Construcţii miniere; 
Îmbunătăţiri funciare şi dezvol-
tare rurală; Inginerie civilă; 
Inginerie urbană şi dezvoltare 
regională; Infrastructura trans-
porturilor metropolitane; 2.
Ingineria instalaţiilor, una din 
specializările: Instalaţii pentru 
construcţii; Instalaţii şi echipa-

mente pentru protecţia atmo-
s f e r e i ;  I n s t a l a ţ i i  p e n t r u 
construcţii-pompieri; 3.Inginerie 
geodezică, una din specializările: 
Măsurători terestre şi cadastru; 
Topogeodezie şi automatizarea 
as igurăr i i  topogeodez ice ; 
Cadastru şi managementul 
proprietăţilor; Geodezie şi geoin-
formatică ;  -  minim 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei 
publice. Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Oraşului Videle, 
data propusă pentru desfăşu-
rarea  probe i  s c r i s e  f i ind 
12.01.2017, ora 10.00, respectiv 
data de 18.01.2017 - ora 12.00 
pentru desfăşurarea interviului. 
Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secreta-
riatul comisiei de concurs - 
Direcţia Resurse Umane, Sala- 
rizare, Informatică, Problemele 
Romilor şi Parc Auto în termen 
de 20 zile de la data publicării în 
MO a anunţului, şi vor conţine, 
în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art. 49 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului  nr. 
611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţiona-
rilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
ţiile de participare la concurs 
aprobate şi  bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei şi se 
publică pe site-ul www.primaria-
videle.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 0247/453.017, 
int. 106 sau la sediul instituţiei.

CITAȚII  
l Mihalcea Viorel este chemat la 
Judecătoria Videle în proces cu 
Banaru Ion, Banaru Dumitru în 
data de 19.01.2017 în dosarul nr. 
1027/335/2015 pentru ieşirea din 
indiviziune. 

l Se citeaza prata Hollich 
Rozalia cu ultimul domiciliu in 
Vladimirescu, sat Horia  nr. 277, 
jud. Arad, la Judecatoria Arad in 
data de 12.12.2016 in dosar 
5392/55/2016, sala 146 ora 8.30 in 
proces cu Mocan Eleonora avand 
obiect rectificare carte funciara.

l Subsemnata Sirbu Alina-Io-
nela, in calitate de reclamanta in 
dosarul nr.  602/1372/2015, 
C2Dciv, avand ca obiect recu-
noasterea hotararii de divort nr. 
6/2014, aflat pe rolul Tribunalului 
Brasov-sectia minori si familie, 
chem in judecata pe paratul 
Sirbu Nicolae-Laurentiu la 
termenul din 05.01.2017.

l Numitul Goldenberg Marcel, 
cu ultimul domiciliul cunoscut în 
Iaşi, Sos. Stefan cel Mare nr.43, 
jud. Iasi, este citat la Tribunalul 
Iasi, cu sediul in Iasi, str. Elena 
Doamna nr. 1A, pe data de 
21.02.2017 ora 9.00, complet D4 
civil, in calitate de Parat in 
dosarul nr. 7704/99/2015, avand 
ca obiect Uzucapiune, in proces 
c u  r e c l a m a n t i i  P l a c i n t a 
Constantin si Placinta Silvia.

l Georgescu Marius cu domici-
liul necunoscut este citat pe data 
de 02.03.2017, orele 08:00, la 
sediul biroului Societate Profesi-
onală Notarială Ivan Constantin 
şi Ivan Ştefan, sediul Ploieşti, 
strada Ştefan cel Mare, nr.1, 
j u d e ţ u l  P r a h o v a ,  t e l 
0244.526.312, fax. 0244.515.897, 
e-mail office@notariativan.ro, în 
cauza succesorală privind pe 
defunctul Georgescu Alexandru, 
fost cu ultimul domiciliu în 
comuna Puchenii Mari, sat 
Puchenii Moşneni, decedat la 
data 17.05.2016, neprezentarea 
atrage înlăturarea de la succe-
siune.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 
28565/07.12.2016. Anunț colectiv privind vânzarea bunurilor mobile si a bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. În temeiul 
prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 
D.G.R.F.P. Ploiești - Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, vă face cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore 
Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație publică, bunuri mobile și bunuri imobile, după cum urmează: I. Bunuri imobile: - În ziua de 20, 
luna decembrie, ora 12.00, anul 2016, bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Mecca Plast SRL, cu sediul în Ploiești, str. Apelor, nr. 2, 
CUI 3347315: 1. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, județ Prahova, constituit 
din: -Clădire în suprafață construită de 2.294 mp, Su: 2.133 mp, cu destinația seră legumicolă și construită din schelet stâlpi și șarpantă 
din profile metalice având preț de pornire la licitație 73.794 lei (exclusiv TVA *); -Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 3.150 
mp, situat localitatea Filipeștii de Pădure, sat. Filipeștii de Pădure, tarlaua 12, parcela 314, județ Prahova, având preț de pornire la licitație 
39.965 lei (exclusiv TVA *). 2. Imobil situat în localitatea Filipeștii de Pădure, sat Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, constituit din: - 
Clădire în suprafață construită de 463 mp, Su: 401,21 mp, compusă din construcție C1 crescătorie porci și construită din beton, preț de 
pornire la licitație 108.415 lei (exclusiv TVA *); - Teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 2.351 mp, având preț de pornire la 
licitație 29.828 lei (exclusiv TVA *). II. Bunuri mobile: - În ziua de 21, luna decembrie, anul 2016, ora 12.00, bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Lemar Impex SRL, cu sediul în loc. Urziceni, str. Eroilor, nr. 8, bl. B4, sc. B, et. 4, ap. 14, jud. Ialomița, CUI 4956391. Nr. crt. 
Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Aparat video joc cu carcasă 
metalică, factura nr. VFQ - 3653565/21.02.2006, 8.245 lei; 2. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI - 4874059/30.10.2006, 
4.125 lei; 3. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. YET - 7702330/29.03.2007, 2.887 lei; 4. Aparat video joc cu carcasă lemn, 
factura nr. YET - 7703248/06.11.2008, 2.063 lei; 5. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. VFGI - 4874069/27.03.2009, 4.947 
lei; 6. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. VGI - 4874073/20.11.2009, 2.475 lei; 7. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. 
BVGF - 9176651/30.09.2010, 4.125 lei; 8. Aparat video joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 67/25.05.2012, 4.125 lei; 9. Aparat video 
joc cu carcasă lemn, factura nr. FOR - 66/22.05.2012, 4.125 lei; 10. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 07/15.01.2012, 
1.649 lei; 11. Aparat video joc cu carcasă metalică, factura nr. FOR - 06/10.01.2012, 1.649 lei. Total: 40.415 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *): 20%. III. - În ziua de 23, luna decembrie, anul 2016, ora 10.00, bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC 
Potamex Prod SRL, cu sediul în loc. Tg. Jiu, Str. Meteor, nr. 99, jud Gorj: Nr. crt. 1. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Pompă 
centrifugă amoniac, poziție montaj 1 17 J kab. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 37.617 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): 20%. Total: 37.617 lei. 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 instanța judecătoreasca 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 
0244.700930, int, 114, 123. Data afișării: 09.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. 
Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț vânzare. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul  
în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 
20.12.2016, orele 14.00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea 
următoarelor bunuri: 1. Autoutilitară marca Iveco, tip 35C10 
Dayli, euro 4, anul fabricației 2009, cilindreea - 2287 cmc, serie 
sașiu ZCFC3576005748210, combustibil - motorină, nr. 
înmatriculare B13YZL, la prețul de 37.130 lei, inclusiv TVA; 2. 
Cantitatea de 600 tone nisip cuarțos, la prețul de 30 lei/to, inclusiv 
TVA. Nisipul cuarțos se află în big - bax - uri de 1 to/fiecare, iar 
condiția de livrare este franco depozit, Zona Liberă Giurgiu. 
Participanții la licitație vor prezenta până la data de 19.12.2016, 
orele 16.00, următoarele: - cerere de înscriere la licitație; - 
dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând 
10% din prețul de pornire al licitației; - 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 și 
legalizat; - pentru persoanele fizice române, copie după actul de 
identitate; - pentru persoanele fizice străine, copie după pașaport 
sau carte de identitate, după caz; - dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, respectiv certificat de 
atestare fiscală, eliberat de Administrația fiscală teritorială și 
certificat de atestare fiscală emis de Administrația publică locală 
(în original). Pasul de licitație este de 50 lei pentru autoutilitară  
și 5 lei/to pentru nisipul cuarțos. Garanția de participare la 
licitație se va depune în contul A.J.F.P. Giurgiu nr. 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria munici-
piului Giurgiu, Cod de Identificare Fiscală 4286895. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul A.J.F.P. Giurgiu - 
Compartimentul Valorificare Bunuri, aflat la parterul sediului, 
telefon 0246.216.705, interior 138.
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DIVERSE  
l Consiliul Local Berceni, avand 
sediul  in comuna Berceni, 
Bd.1Mai, nr.233, judet Ilfov,  
titular  al planului P.U.Z.–reabili-
tare spatii verzi, amenajare loc de 
joaca, construire centru activitati 
pentru copii,  amplasat in locali-
tatea Berceni, judetul Ilfov, 
Tarla.59, Parcela.2815,2816,  
anunta publicul interesat inte-
resat asupra Deciziei  etapei de 
incadrare luata in  cadrul 
sedintei  Comitetului  Special 
constituit din data de 07.12.2016, 
urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  
de adoptare de catre autoritatile 
competente, fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel:021/4301523)  in 
termen de 10 zile calendaristice 
de la  publicarea  anuntului.

l SC Imob Invest Berceni SRL, 
titular al proiectului:Construire 
ansamblu locuințe P+1E, împrej-
muire teren, utilități, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediu-
lui-București în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare 
adecvată, pentru proiectul:Con-
struire ansamblu locuințe P+1E, 
împrejmuire teren, utilități, în 
comuna:Berceni, T36, P130/40. 
Nu se supune evaluării impac-
tului asupra mediului și evaluării 
adecvate. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la  sed iu l :Agenț ie i  pentru  
Protecția Mediului-Bucuresti, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector.6, 
în zilele de luni până joi, între 
orele:9-13, precum și la urmă-
toarea adresă de internet www.
apm-buc.ro în termen de 5.zile de 
la data publicării prezentului 
a n u n ț ,  p â n ă  l a  d a t a 
de:12.12.2016.  

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Conrad 
Electric SRL desemnat prin hota-
rarea din data de 06.12.2016, 
pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 19067/3/2016, notificã 
deschiderea procedurii insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Conrad Elec-
tric SRL, cu sediul in București 
Sectorul 4, Şoseaua Berceni, Nr. 
104, camera 1B, Bloc Turn, Etaj 
7, CUI  18779109, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/10049/2006. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
CONRAD ELECTRIC SRL vor 
formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 19067/3/2016, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 20.01.2017; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 10.02.2017; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
27.02.2017; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 17.02.2017, ora 14.00;  

e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 16.12.2016, ora 
14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocare: Consiliul de Admi-
nistraţie al S.C. IMSAT S.A. cu 
sediul în București, Bd. Iuliu 
Maniu nr. 7, corp B, etaj 3, sector 
6, având nr. de înregistrare la 
O.R.C.– J40/1015/1991, C.U.I.: 
1571536, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor la sediul societăţii, în data 
de 11.01.2017, ora 12.00, pentru 
toţi actionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 22.12.2016, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
majorării capitalului social al 
societății de la 16.133.318,70 lei 
la 16.800.000 lei, cu suma de 
666.681,30 lei, prin emisiunea 
unui număr de 6.666.813 acțiuni 
noi cu valoarea nominală de 0,1 
lei fiecare, ce urmează a fi distri-
buite către acționarii societății 
proporțional cu ponderea deți-
nută de aceștia în capitalul social 
al IMSAT S.A., prin incorporare 
de profit nerepartizat, fără 
subscrierea de aporturi noi de 
către acționari. 2. Aprobarea 
modificării actului constitutiv al 
IMSAT S.A. ca efect al majorării 
de capital prin actualizarea art. 
3.1.1. și 3.1.2. care vor avea 
următorul cuprins: ”3.1.1. Socie-
tatea are capital social integral 
privat– subscris și vărsat– în 
valoare de 16.800.000,00 lei 
constituit dintr-un total de 
168.000.000 acțiuni cu valoare 
nominala de 0,10 lei fiecare. 3.1.2. 
Capitalul social este deținut după 
cum urmează: (i) SNEF– socie-
tate pe acțiuni, înregistrată în 
Registrul Comerțului si Societă-
ților din Marsilia cu nr. 056 800 
659 având sediul social la nr. 87 
Avenue des Aygalades, Marsilia 
( 1 3 0 1 5 ) ,  F r a n ț a ,  d e ț i n e 
163.169.764 acțiuni cu valoarea 
nominală de 0,10 lei în valoare 
totală de 16.316.976,40 lei, repre-
zentând 97,125% din capitalul 
social; (ii) alți acționari– tip listă– 
dețin 4.830.236 acțiuni, cu 
valoare nominală de 0,10 lei, în 
valoare totală de 483.023,60 lei, 
reprezentând 2.875% din capi-
talul social.” 3. Aprobarea grilei 
de distribuție către acționari a 
acțiunilor nou emise ca efect al 
majorării de capital social. În 
cazul în care cvorumul necesar 
nu se va întruni la data menţio-
nată, Adunarea Gererală Extra-
ordinară a Acţionarilor se va ţine 
la data de 12.01.2017, ora 12, în 
acelasi loc, cu aceeasi ordine de 
zi. Documentele si materialele 
informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a 
adunării, precum si formularele 
de procura specială pot fi obţi-
nute de la sediul societăţii. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine 
la tel: 021/316.66.00/274. Acţio-
narii pot participa la adunările 
generale personal sau prin repre-
zentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor 
legale. Procura specială în 
original se depune la sediul socie-
tăţii în termenul și în condiţiile 
prevăzute de lege. Acţionarii pot 
vota prin corespondenţă prin 
utilizarea „Buletinului de vot 
prin corespondenţă” care poate fi 
obţinut de la sediul societăţii. 
Buletinul de vot prin corespon-
denţă trebuie transmis la sediul 

societăţii până cel târziu în data 
de 22.12.2016. Director General 
Ioan Moga.

l ROMAERO CONVOCATOR. 
„In conformitate cu prevederile 
Legii nr. 31/1990 republicata, cu 
modificarile si completarile ulte-
rioare, ale Legii nr. 297/2004, ale 
Regulamentului CNVM nr. 
1/2006 privind emitentii si opera-
tiunile cu valori mobiliare, ale 
Regulamentului CNVM nr. 
6/2009 privind exercitarea unor 
anumite drepturi ale actionarilor 
in cadrul adunarilor generale ale 
soc i e ta t i l o r,  modi f i ca t  s i 
completat prin Regulamentul 
CNVM nr. 7/2010, Regulamentul 
ASF nr.13/2014, si ale Actului 
Constitutiv al S.ROMAERO 
S.A., Consiliul de Administratie 
al S. ROMAERO S.A. - cod unic 
de inregistrare RO 1576401, 
numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/3940/1991 - 
convoaca: Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor la 
data de 9.01.2017 ora 14, la 
sediul societatii din Bucuresti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actiona-
rilor la data de referinta de 
29.12.2016 cu urmatoarea ordine 
de zi:1.  Aprobarea prelungirii 
facilitatilor de credit in derulare 
la BCR si a garantiilor imobiliare 
propuse conform conditiilor de 
restructurare prezentate in 
adresa nr.404 din data de 
22.11.2016. 2. Aprobarea ex-date 
de 30.01.2017 si a datei de 
31.01.2017 ca data de inregis-
trare, respectiv de identificare a 
actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor 
Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor din data de 
9/10.01.2017, in conformitate cu 
dispozitiile art. 238 din legea 
297/2004 privind piata de capital; 
Imputernicirea directorului 
general al societatii, pentru a 
indeplini toate formalitatile nece-
sare in vederea inregistrarii hota-
rari lor Adunari i  Generale 
Extraordinare a Actionarilor la 
Registrul Comertului. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social 
au dreptul: de a introduce pana 
la data de 24.12.2016 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare a actionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generala 
extraordinara a actionarilor; de a 
prezenta pana la  data de 
24.12.2016 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunării generale. Societatea 
comercială are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub conditia respec-
tarii art. 13 (2) din Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exerci-
tate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Documen-
tele si informatiile referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi precum si proiectul de hotarare 
supus dezbaterii si aprobarii 
AGEA sunt disponibile la sediul 
S.ROMAERO S.A., la Secretari-

atul AGA, incepand cu data de 
9.12.2016, precum si pe websi-
te-ul societatii ROMAERO S.A.: 
www.romaero.com. Participarea 
la sedinta adunarii generale a 
actionarilor se face conform 
legislatiei specifice in vigoare si 
Actului Constitutiv  al  S.
ROMAERO S.A., prin reprezen-
tare directa sau pe baza de impu-
ternicire generala/speciala. 
Formularele de imputernicire 
generala/speciala pentru repre-
zentare in AGEA si buletinele de 
vot prin corespondenta se pot 
obtine: la Secretariatul AGA 
precum si pe website-ul societatii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, sectiunea Legaturi  – 
Romaero Info – Informatii actio-
nari,  incepand cu data de 
9.12.2016 si vor fi depuse pana la 
data de 6.01.2017. In situatia in 
care la prima convocare nu se 
intrunesc conditiile legale de 
reprezentare, A.G.E.A. se repro-
grameaza pentru data  de 
10.01.2017, in acelasi loc,  la 
aceeasi ora, cu aceeasi ordine de 
zi. Informatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 021/599.41.04 ;  
fax 021/599.41.05. Presedinte 
C.A. Remus Vulpescu.

l Procedura pentru distribuirea 
dividendelor aferente anului 
2015 AVIAŢIA UTILITARĂ 
BUCUREŞTI SA, cu sediul- Şos. 
București- Ploiești km 8, Sector 
1, București, România, C.U.I. 
1555298, J40/3141/1991: Urmare 
a hotărârii Adunării Generale 
O r d i n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r 
("AGOA") din data de 5.12.2016, 
Aviaţia Utilitară București SA 
(AVUT) anunţă plata dividen-
delor aferente exerciţiului finan-
ciar 2015 prin intermediul 
Depozitarului Central S.A. și 
BCR –agentul de plată selectat– 
începând cu data de 29.12.2016 
către acţionarii AVUT înscriși în 
Registrul Acţionarilor ţinut de 
către Depozitarul Central S.A. la 
data de înregistrare 21.12.2016. 
Dividendul brut este de 8,6 lei/
acţiune, iar impozitul pe divi-
dende aferent va fi reţinut la 
sursă în cotele prevăzute de lege. 
Acţ ionar i i  îndreptăţ i ţ i  să 
primească dividende distribuite 
din profitul net realizat în exerci-
ţiul financiar 2015 sunt cei înre-
gistraţi în registrul consolidat al 
acţionarilor ţinut de către Depo-
zitarul Central la data de 
21.12.2016 -"Data de Înregis-
trare". Dividendele distribuite din 
profitul realizat în exerciţiul 
financiar 2015 urmează sa se 
plăteasca acţionarilor începând 
cu data de 29.12.2016. Costurile 
aferente plăţii dividendelor vor fi 
suportate de către acţionari. 
Plata dividendelor distribuite de 
către AVUT se va realiza prin 
intermediul  Depozitarului 
Central, al Participanţilor la 
sistemul de compensare- decon-
tare și registru (intermediarii, în 
conformitate cu Legea 297/2004, 
art. 2, pct. 14, care au încheiat 
contract de participare la 
sistemul Depozitarului Central) 
și al agentului de plată selectat– 
BCR. Modalităţile de plată a 
dividendelor sunt următoarele: 1. 
Plăti în numerar la ghișeele BCR 
pentru actionarii persoane fizice: 
Pentru acţionarii persoane fizice, 
plata dividendelor se va putea 
face în numerar, prin punere la 
dispoziţie de către AVUT prin 
intermediul societăţii Depozi-
tarul Central, a sumelor cuvenite, 

la ghișeele BCR aflate în mediul 
urban și în mediul rural din 
întreaga ţară, începând cu data 
de 29.12.2016.Lista unităţilor 
BCR este disponibilă pe site-ul 
www.bcr.ro/ro/retea-unitati. Plata 
dividendelor in numerar la 
ghișeele BCR, la oricare unitate 
BCR, se face doar către acţio-
narii persoane fizice, nereprezen-
taţi de Participant (deţinătorii de 
acţiuni evidenţiate În Secţiunea I 
a Registrului acţionarilor), cu 
excepţia acelora care optează 
pentru plata prin virament 
bancar, dupa cum urmează: a. 
Pentru acţionarii persoane fizice 
rezidente care se prezintă 
personal la ghișeu, plata dividen-
delor se face în baza actului de 
identitate iar identificarea acţio-
narului se va face pe baza 
C.N.Pului. Acţionarul al cărui 
C.N.P. înscris în actele prezentate 
la ghișeu nu concordă cu cel 
înscris în evidenţele Depozita-
rului Central, se va adresa aces-
tuia  din  urmă;  b .  Pentru 
acţionarii persoane fizice nerezi-
dente care se vor prezenta 
personal la ghișeu, plata dividen-
delor se face în baza pașaportului 
a carui serie și numar trebuie să 
corespundă cu cele din evidenţele 
Depozitarului Central; c. Pentru 
acţionarii persoane fizice având 
vârsta sub 14 ani, plata dividen-
delor se face reprezentantului 
legal, tutorele/ părintele mino-
rului, în baza certificatului de 
naștere al acţionarului care 
trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul 
+1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul si 
actul juridic ce instituie tutela. În 
cazul tutorelui care nu este unul 
dintre părinţi +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul 
și actul de identitate al tutorelui/ 
părintelui +1 copie certificată 
pentru conformitate cu origi-
nalul. d. Pentru acţionarii 
persoane fizice având instituită 
curatela, plata dividendelor se 
face prin curatorul respectivei 
persoane, în baza următoarelor 
documente: actul de identitate al 
acţionarului care trebuie să aibă 
înscris C.N.P.-ul +1 copie certifi-
cată pentru conformitate cu 
originalul, actul juridic ce insti-
tuie curatela +1 copie certificată 
pentru conformitate cu originalul 
și actul de identitate al curato-
rului +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul; e. 
Pentru acţionarii persoane fizice 
care nu se prezintă personal la 
ghișeu ci mandatează o altă 
persoană, plata dividendelor se 
face împuternicitului respectivei 
persoane, în baza următoarelor 
documente: procură specială 
autentificată la notariat care 
cuprinde împuternicirea de ridi-
care a dividendelor eliberată cu 
nu mai mult de 3 ani anteriori 
datei în care se efectuează plata 
+1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul și 
actul de identitate al împuternici-
tului +1 copie certificată pentru 
conformitate cu originalul. Docu-
mentele prezentate într-o limbă 
străină vor fi însoţite de tradu-
cerea legalizată în limba română, 
iar dacă sunt emise de o autori-
tate străină acestea trebuie să fie 
apostilate sau supralegalizate, 
după caz. Plăţile în numerar se 
vor realiza în limita sumelor 
prevăzute în legislaţia aplicabilă 
la data efectuării plăţii. 2. Plăti 
prin transfer bancar (în conturi 
deschise in lei la o bancă din 

România) pentru actionarii 
persoane fizice si juridice: Depo-
zitarul Central pune la dispoziţia 
tuturor acţionarilor nereprezen-
taţi de Participanţi opţiunea de a 
încasa orice sumă de bani cuve-
nită direct prin virament bancar 
într-un cont bancar, indiferent de 
emitentul care distribuie sumele 
de bani. Această opţiune presu-
pune înregistrarea codului IBAN 
la Depozitarul Central, acesta 
putând fi utilizat pentru înca-
sarea mai multor sau tuturor 
deţinerilor și rămânând valabil și 
pentru distribuţii ulterioare, până 
la o notificare contrară din partea 
acţionarului.  Înregistrarea 
codului IBAN de către Depozi-
tarul Central va fi  taxată 
conform grilei de tarife percepute 
deţinătorilor de instrumente 
financiare și suportată de către 
fiecare acţionar. Pentru mai 
multe detalii, acţionarii sunt 
rugaţi să contacteze Depozitarul 
Central la tel. 021.408.58.56 sau 
021.408.59.23 sau e-mail divi-
dende@depozitarulcentral.ro. 
Începând cu data publicării 
prezentului Comunicat, acţio-
narii persoane fizice și juridice 
nereprezentaţi de Participant 
care doresc plata dividendelor 
prin transfer bancar, pot solicita 
și transmite către Depozitarul 
Central București documentele 
necesare plăţii dividendelor, 
astfel: -Acţionarii persoane fizice, 
personal sau prin reprezentant 
legal sau convenţional, vor trans-
mite Depozitarului Central 
"Formularul de colectare cod 
IBAN", în care se vor preciza 
banca și contul (cod IBAN) 
deschis pe numele acţionarului 
însoţit de: copia actului de identi-
tate valabil- certificată "conform 
cu originalul"; extras de cont sau 
un document eliberat de bancă 
(semnat și ștampilat) prin care se 
confirmă existenţa contului pe 
numele acţionarului, cu preci-
zarea codului IBAN, în original; 
copia documentelor care atestă 
calitatea semnatarului cererii de 
reprezentant legal sau convenţi-
onal, certificată "conform cu 
originalul"; -Acţionarii persoane 
juridice, prin reprezentant legal 
sau convenţional, vor transmite 
Depozitarului Central "Formu-
larul de colectare cod IBAN", în 
care se precizează banca și contul 
(cod IBAN) deschis pe numele 
acţionarului, însoţit de copii 
certificate "conform cu origi-
nalul" dupa: Certificatul de Înre-
gistare la Oficiul Registrului 
Comerţului, documentul care 
atestă calitatea de reprezentant 
legal al societăţii (Certificat 
constatator emis de Oficiul Regis-
trului Comerţului), documentele 
care atestă calitatea de reprezen-
tant convenţional a semnatarului 
cererii, extras de cont sau un 
document eliberat de banca 
(semnat și ștampilat) prin care se 
confirmă existenţa contului pe 
numele titularului- persoana 
juridică, cu precizarea codului 
IBAN, în original. Documentele 
prezentate într-o limbă străină 
vor fi însoţite de traducerea lega-
lizată în limba română, iar dacă 
sunt emise de o autoritate străină 
acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. 
Solicitările de distribuire a divi-
dendelor prin transfer bancar, 
împreună cu documentele mai 
sus menţionate, se vor transmite 
până la data de 28.12.2016 la 
adresa: Depozitarul Central SA 
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-Bucureşti, Bd. Carol I nr. 34-36, 
sector 2 sau vor fi depuse la 
sediul Depozitarului Central. 
Depozitarul Central va verifica 
solicitările de plată transmise de 
acţionari, iar în cazul în care 
documentaţia nu este completă 
va solicita completarea acesteia, 
contactând acţionarul la numărul 
de telefon sau adresa de e-mail 
indicate de acesta în documentele 
transmise iniţial. Acţionarii 
persoane fizice nereprezentaţi de 
Participant care nu vor transmite 
solicitări de plată a dividendelor 
în cont bancar până la data de 
28.12.2016 sau cei ale căror cereri 
nu sunt complete/ completate 
până la data de 28.12.2016, işi 
vor putea încasa dividendele de 
la ghişeele BCR. În cazul în care 
acţionarii persoane fizice sau 
juridice transmit solicitări de 
plată a dividendelor în cont 
bancar ulterior Datei plăţii 
(29.12.2016), Depozitarul Central 
va instructa plata prin virament 
bancar în termen de 3 zile lucră-
toare de la momentul blocării 
plăţii prin numerar, pentru 
persoane fizice, respectiv de la 
data primirii cererii de plată, 
pentru persoane juridice. Plata 
dividendelor În Data plăţii 
(29.12.2016) este condiţionată de 
transmiterea tuturor documen-
telor complete şi corecte şi a 
eventualelor clarificări solicitate 
până la data de 28.12.2016. Cere-
rile de plată depuse ulterior Datei 
plăţii vor fi procesate, în cazul în 
care dividendele nu au fost 
plătite, în termen de cel mult 10 
zile lucrătoare de la primirea 
documentaţiei  complete şi 
corecte şi a eventuale lor clarifi-
cări solicitate. -Plăti prin transfer 
bancar în conturile Participan-
ţilor (bănci custode/SSIF): Pentru 
acţionarii persoane fizice şi juri-
dice care la data de înregistrare 
deţin acţiuni emise de AVUT 
evidenţiate în Secţiunea 1/ a 
Registrului acţionarilor în contul 
deschis la Participant, dividen-
dele vor fi plătite automat în 
Data plăţii (29.12.2016) prin 
virament bancar, prin interme-
diul Depozitarului Central, în 
conturile Participanţilor respec-
tivi, fără prezentarea unor docu-
mente suplimentare. Acţionarii 
nerezidenţi care au cont deschis 
la Participant şi doresc aplicarea 
prevederilor mai favorabile ale 
Convenţiei de evitare a dublei 
i m p u n e r i  î n c h e i a t e  î n t r e 
România şi ţara lor de rezidenţă 
sau prevederile mai favorabile 
aplicabile fondurilor de pensii 
nerezidente (astfel cum sunt ele 
definite în legislaţia statului 
membru al UE sau într-unul din 
statele AELS), vor transmite la 
sediul AVUT, prin intermediul 
Participantului, certificatul de 
rezidenţă fiscală pentru anul în 
care are loc plata dividendelor 
(2016), în termen de valabilitate, 
în original sau copie legalizată, 
apostilat/ supralegalizat, dacă 
este cazul, însoţit de traducerea 
autorizată în limba română, în 
original ,  până la  data de 
28.12.2016. Aplicarea Convenţiei 
de evitare a dublei impuneri sau 
a scutirii aplicabile fondurilor de 
pensii nerezidente, în Data plăţii 
(plată automată) este condiţio-
nată de primirea până la data de 
28.12.2016 a documentelor 
complete şi corecte. Participanţii 
vor transmite la sediul AVUT, 
până la datele menţionate mai 
sus, lista acţionarilor pentru care 

se depun documentele fiscale 
care trebuie să conţină: denu-
mirea completă a acţionarului, 
codul de identificare al acţiona-
rului cu care acesta este înscris în 
Registrul acţionarilor transmis de 
către Depozitarul Central, 
numărul de acţiuni deţinut la 
Data de Înregistrare, alte obser-
vaţii (inclusiv indicarea actiona-
rilor care reprezintă fonduri de 
pensii nerezidente astfel Cum 
sunt definite în legislaţia statului 
membru al UE sau în unul dintre 
statele AELS). Pentru fondurile 
de pensii din U.E. sau A.E.L.S. se 
vor transmite, pe lângă certifi-
catul de rezidenţă fiscală menţi-
onat mai sus, un document emis 
de autoritatea de reglementare 
competentă (original sau copie 
legalizată, însoţite de o traducere 
autorizată în limba română) din 
care să rezulte faptul că sunt 
constituite şi autorizate ca 
fonduri de pensii în conformitate 
cu legislaţia statului membru al 
U.E. sau al Asociaţiei Europene a 
Liberului Schimb, precum şi 
declaraţia reprezentantului legal 
al societăţii de administrare care 
să ateste că autorizarea fondului 
este valabilă la data efectuării 
plăţii şi indicarea site-ului oficial 
al autorităţii de reglementare 
unde poate fi verificat statutul de 
fond de pensii. Pentru fondurile 
de pensii facultative şi fondurile 
de pensii administrate privat 
rezidente, pentru a beneficia de 
scutirea de impozit pe dividende 
prevăzută de Codul fiscal, Parti-
cipanţii vor transmite la sediul 
AV U T,  p â n ă  l a  d a t a  d e 
28.12.2016, copii ale deciziilor 
autorităţii de reglementare care 
să ateste autorizarea societăţii de 
administrare a fondului şi a 
fondului de pensii. Băncile 
custode vor transmite la AVUT 
copii legalizate (în original) ale 
certificatelor de rezidenţă fiscală 
ale clienţilor lor, pe care vor 
semna cu menţiunea că deţin 
originalul acestora, însoţite de 
traducerea autorizată în limba 
română. În conformitate cu 
prevederile Codului Fiscal, certi-
ficatul de rezidenţă fiscală trebuie 
să ateste că beneficiarul dividen-
delor este rezident al statului 
respectiv în anul obţinerii veni-
tului (2016) şi să cuprindă, în 
principal, elemente de identifi-
care a nerezidentului, precum şi 
a autorităţii care a emis certifi-
catul de rezidenţă fiscală, ca de 
exemplu: numele, denumirea, 
adresa, codul de identificare 
fiscală, menţiunea că este rezi-
dent fiscal în statul emitent, 
precum şi data emiterii certifica-
tului. În cazul acţionarilor nerezi-
denţi reprezentaţi de Participant, 
AVUT va reţine impozitul pe 
dividende în cota standard în 
vigoare prevăzută de Codul 
Fiscal din România dacă acţio-
narii nu au transmis certificatul 
de rezidenţă fiscală (inclusiv 
documentele specificate mai sus) 
şi eventualele clarificări solicitate 
până la data de 28.12.2016, situ-
aţie în care plata dividendelor se 
va efectua la  Data plăţ i i 
(29.12.2016);  Documentele 
prezentate într-o limbă străină 
vor fi însoţite de traducerea lega-
lizată în limba română, iar dacă 
sunt emise de o autoritate străină 
acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, dupa caz. 3. 
Acţionari decedaţi: În cazul în 
care în Registrul acţionarilor la 
Data de Înregistrare sunt incluse 

persoane decedate, dividendele se 
vor plăti doar după înregistrarea 
de către Depozitarul Central, în 
baza solicitării moştenitorilor, a 
transferului direct de proprietate 
asupra acţiunilor ca efect al 
succesiunii.  4. Acţiuni deţinute 
în coproprietate: În cazul acţiu-
nilor deţinute în coproprietate la 
Data de înregistrare, plata divi-
dendelor se va efectua după cum 
urmează: În cazul plăţilor în 
numerar, plăţile se vor face cu 
condiţia ca toţi coproprietarii să 
se prezinte la unitatea CEC 
Bank, personal sau prin repre-
zentantul legal şi/sau convenţi-
onal şi să prezinte documentele 
prevăzute mai sus pentru plăţile 
în numerar; în cazul plăţilor către 
cei care au deschis cont la Parti-
cipant, dividendele cuvenite 
coproprietarilor vor fi virate 
Participantului ai cărui clienţi 
sunt; în cazul plăţilor prin vira-
ment bancar, dividendele cuve-
nite coproprietarilor vor fi virate 
în contul indicat de către toţi 
coproprietarii în baza solicitării 
comune adresate Depozitarului 
Central; în situaţia în care copro-
prietarii solicită atât înregistrarea 
de către Depozitarul Central a 
transferului direct de proprietate 
asupra acţiunilor ca efect al 
ieşirii din indiviziune, cât şi plata 
directă către fiecare dintre copro-
prietari conform numărului de 
acţiuni dobândite în proprietate 
exclusivă, Depozitarul Central va 
bloca plata dividendelor iar soci-
etatea va calcula sumele de bani 
corespunzătoare fiecărui fost 
coproprietar, plata urmând a se 
realiza conform prezentei proce-
duri. Informaţii suplimentare 
privind procedura de plată a 
dividendelor pot fi solicitate de la 
Depoz i taru l  Centra l :  t e l . 
0214085856, 0214085923, e-mail: 
dividende@depozitarulcentral.ro.
Administrator.

LICITAȚII  
l Business Restructuring S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei Trident Trans Tex 
S.R.L., conform Sentinței civile nr. 
876 din data de 22.10.2015, 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l 
nr.2909/85/2009 de Tribunalul 
Sibiu -Secția Comercială şi de 
Contencios Administrativ, scoate 
la vânzare prin licitație publică 
activele „Utilaje şi echipamente de 
lucru”, grupate în blocuri de active 
-A1, A2, A3, B, C1, C2, C3, D1, D2 
şi D3, aflate în proprietatea Trident 
Trans Tex S.R.L. Lista detaliată a 
blocurilor de active scoase la 
vânzare, precum şi prețurile de 
pornire pot fi consultate accesand 
link-ul: https://www.bdo.ro/ro-ro/
microsite-uri/comunicate-insolven-
ta-si-restructurare/content. Ședința 
de licitație va avea loc în data de 
12.12.2016, la ora 11:00, la sediul 
BDO BUSINESS RESTRUC-
TURING SPRL, din Sibiu, str.
Crişanei, nr.1A, Jud. Sibiu. Pentru 
informații suplimentare vă rugăm 
sa ne contactați la numarul 
021.319.94.76

l Lichidatorul judiciar desemnat 
de Curtea de Apel Ploiesti pentru 
debitoarea SC Rio Bucovina 
Distribution SRL, Angelo Cosmin 
Florian, vinde, conform HAGC 
din data de 05.12.2016,  prin lici-
tatie publica cu strigare in data de 
14.12.2016, orele 11,00, la sediul 
presedintelui comitetului credito-
rilor, din Buzau, str Ostrovului bl. 

A1 sc A et 1, ap. 8, jud. Buzau, 
imobilul (teren liber intravilan) 
situat in oras Otopeni, str. Drumul 
Garii Odai, jud. Ilfov, zona cadas-
trala 7, parcela 113, lot, 8/2, in 
suprafata de 19.999,77 mp, la cel 
mai mare pret oferit dar nu mai 
putin de 35 Euro/mp. Pentru 
inscrierea la licitatie se percepe o 
taxa de participare de 10,000.00 lei 
si o garantie de 10% din valoarea 
bunului licitat. Garantia de partici-
pare se depune de catre persoanele 
interesate prin file CEC avalizate, 
bilet la ordin sau ordin de plata 
vizat de banca la lichidator, pana la 
data de 13.12.2016,orele 13.00. 
Taxa de participare nu se restituie. 
Garantia de participare nu se resti-
tuie persoanei declarate castiga-
toare  care in termen de 30 zile de 
la adjudecare nu achita integral 
pretul . Licitatiile se vor relua in 
fiecare zi de miercuri, in aceleasi 
conditii.  Relatii la telefon 
0727846668, email: refalexstar.
sprl@yahoo.com .

l Anunţ de participare la proce-
dura licitaţie deschisă în vederea 
atribuirii contractului de servicii: 
„Expertiza tehnică privind stabi-
lirea stării de deteriorare şi a 
vulnerabilităţilor seismice structu-
rale ale clădirii instalaţiei de 
preparare a Salinei Slănic 
Prahova, cu studii de soluţii 
pentru remedierea situaţiei 
actuale”. 1.Societatea Naţională a 
Sării -SA Bucureşti -Sucursala 
Salina Slănic, cu sediul în loc.
Slănic, str.Cuza Vodă, nr.22, cod 
poştal: 106200, jud.Prahova, 
t e l . 0 2 4 4 . 2 4 0 . 9 9 4 ,  f a x : 
0244.240.997, e-mail: slanic@
salrom.ro, organizează procedura 
de „licitaţie deschisă” pentru 
achiziţia contractului de servicii 
„Expertiza tehnică privind stabi-
lirea stării de deteriorare şi a 
vulnerabilităţilor seismice structu-
rale ale clădirii instalaţiei de 
preparare a Salinei Slănic 
Prahova, cu studii de soluţii 
pentru remedierea situaţiei 
actuale”, conform cerinţelor din 
caietul de sarcini. 2.Legislaţia 
aplicabilă: „Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea proce-
durilor de achiziţie de produse, 
servicii şi lucrări, aplicabil în 
cadrul Societăţii Naţionale a Sării 
-SA”. Acesta va fi pus la dispo-
ziţia societăţilor comerciale dori-
toare împreună cu documentaţia 

de atribuire. 3.Nu se admit oferte 
alternative. 4.Începând cu data 
publicării anunţului de partici-
pare, documentaţia de atribuire şi 
regulamentul vor fi puse la dispo-
ziţia dumneavoastră prin e-mail, 
după primirea solicitării dumnea-
voastră făcută în scris, semnată, 
stampilată şi datată. 5.Terme-
nul-limită de primire a ofertelor: 
28.12.2016, ora 12.00. 6.Adresa la 
care se  transmit  ofertele : 
Slănic-Prahova, str.Cuza Vodă, 
nr.22, Secretariat, etaj 1. 7.Limba 
de redactare a ofertelor: limba 
română. 8.Data, ora şi locul 
deschiderii ofertelor: 29.12.2016, 
ora 12.00, la sediul Sucursalei 
Salina Slănic, str.Cuza Vodă, 
nr.22, Slănic-Prahova. 9.Garanţia 
de participare este de 1.000Lei. 
10.Informaţii privind condiţiile de 
eligibilitate, precum şi cerinţele 
minime cu privire la capacitatea 
tehnică şi la cea economico-finan-
ciară pe care trebuie să le îndepli-
nească ofertantul le veţi regăsi în 
documentaţia de atribuire. 11.
Perioada de timp în care ofer-
tantul trebuie să-şi menţină oferta 
valabilă: 60 de zile. 12.Criteriul de 
atribuire a contractului: preţul cel 
mai scăzut. 

PIERDERI  
l Pierdut legitimatie de calatorie 
si card student emise de ASE pe 
numele de Deaconu Anda-Maria. 
Le declar nule.

l SC Sadcom SA identificată 
pr in  J40 /3244 /1991 ,  CUI 
RO1568719 cu sediul social în 
Bucureşti, str. Intr. Paharnicului 
Turturea nr. 14, Sector 2, declară 
nule chitanţele seria SAD nume-
rele de la 1442 până la 1450. 

l Electroplast SRL, cu sediul În 
Cluj-Napoca, Str. Roşiori, Nr. 14, ap. 
2, jud. Cluj (J12/4031/17.11.2005, 
CUI 18140805) declar pierdut Certi-
ficatul Constatator 116299 DIN 
15.11.2005. Il declar nul.

l Pierdut Carnet student Facul-
tatea de comunicare si relatii 
publice, SNSPA, pe numele Bolo-
bita Daria Elena. Il declar nul.

l Pierdut Dovada achitare inte-
grala apartament, aferenta 
Contract plata in rate nr.
N01191/19.11.1996, pe numele 

Jianu Paraschiva. O declar nula.

l Pierdut Chitanta achitare inte-
grala aparatment, Alexandru 
Iulian. O declar nula.

l Pierdut Contract vanza-
re-cumparare, Proces-verbal 
predare-primire, Schita aparta-
ment, pe numele Todan Elena 
Maria. Le declar nule.

l Pierdut Proces-verbal preda-
r e - p r i m i r e  r e c e p t i e  d i n 
10.07.1970, pe numele Tanasa 
Ortansa. Il declar nul.

l Contract construire 128/2/1974 
si Proces verbal, Buglea Ion si 
Buglea Ana. Le declar nule.

l Danna Restaurante Si Hoteluri 
SRL, cu sediul social in Mun.
Bucuresti, Sector 4, Aleea Tres-
tiana, nr.3, bl.23, sc.A, et.3, ap.12, 
inregistrata la Registrul Comer-
tului sub nr.J40/13594/1991, Cod 
Unic de Inregistrare 372934, 
declara pierdute urmatoarele acte: 
Certificatul Constatator eliberat la 
data de 09.01.2003 (Nu se 
desfasoara activitatile prevazute 
in actul constitutiv sau modifi-
cator) la sediul social si Certifi-
catul Constatator eliberat la data 
de 14.04.2009 conform Declarati-
ei-tip model 2 nr.176978 din 
08.04.2009 (activitati autorizate la 
punctul de lucru situat in Mun.
Bucuresti, sector 4, B-dul. Unirii, 
nr.2, Bl.8A, parter). Declara nule 
actele mai sus mentionate.

l Pierdut Autorizatie De Functi-
o n a r e  Te o  H e a l t h  S A 
Nr.10034/04.05.2011, adresa: 
Brasov str.Iuliu Maniu Nr.49, 
emisa de Ministerul Sanatatii.

l Pierdut Certificat de Inregis-
trare nr.22236852/09.08.2007, 
eliberat de ORC Arad pentru 
Fitiu Ioan ,,Fitiu Ioan'' PFA.Il 
declar nul.

l Pierdut legitimaţie student 
N e n u  P e t r e - C r i s t i a n . 
0766.371.968.

l Pierdut C.P.I.– marfă nr. 
0360337000 şi card tahograf nr. 
0000000007FMY000 eliberate de 
A.R.R. Tulcea pe numele: 
Stanciu Petrică– Florin. Se 
declară 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 Pucioasa. Dosar de executare nr. 1136/2016. Nr. 23716/05.12.2016. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 28. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28, decembrie, anul 
2016, ora 12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se va vinde prin licitație publică 
(ședința a III - a), următorul bun imobil, proprietate a debitorului S.C. Avraham S.R.L., cu domiciliul 
fiscal în localitatea Pucioasa, str. Patrana, nr. 1, județul Dâmbovița: Teren extravilan, în suprafață de 
10.000 mp, situat în extravilanul comunei Moroieni, tarlaua 48, parcela 949/3, punct “Nucet”, jud. 
Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 3304/05.09.2011, evaluat la 
suma de 41.538 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% 
în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. Bunul imobil mai sus menționat nu este grevat 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 la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; 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. 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 și 261 din Legea 207/2015, 
privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, 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 0245.760.698; persoană de contact: Scripi Călin. Data afișării: 09.12.2016.

ANUNȚURI
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - 
Serviciul Executare Silită. Dosar de executare nr. 24978785. Nr. 28561/ 07.12.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2016 luna decembrie 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 22 luna decembrie ora 12.00 anul 2016 în 
localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, CUI 24978785: 
Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 2, Bloc 10: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 98.700 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 
49.250 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 5, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 93,63 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 124.250 lei (exclusiv TVA). - 
apartament nr. 6, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 61,71 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 81.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în Mun. 
Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 92.61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 121.650 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str 
Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 58.85 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 76.550 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în 
suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 75.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 78,08 mp, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 98.450 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 94.01 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 
118.550 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 49.250 lei (exclusiv TVA). - 
apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 102.350 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6, situat în 
Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 78.550 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, 
Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 101.300 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, 
în suprafață de 94,01 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 122.300 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, 
preț de evaluare/ de pornire al licitației 76.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 75.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 98.200 lei (exclusiv 
TVA). Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 4, Bloc 12: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, 
preț de evaluare/ de pornire al licitației 98.700 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,16 mp, preț de evaluare/ de pornire al 
licitației 117.450 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 49.250 lei (exclusiv 
TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,09 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 103.650 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 5, 
situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,43 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 124.000 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6, situat în Mun. Slobozia, Jud 
Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 78.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 
12, Sc A, în suprafață de 78,08 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 102.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 92,61 
mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 121.650 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de 
pornire al licitației 101.850 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 92,61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 120.450 lei 
(exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 76.800 lei (exclusiv TVA). - apartament 
nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 98.700 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, 
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 75.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, 
Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 118.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 
77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 103.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 78,08 mp, preț de evaluare/ de 
pornire al licitație 102.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 9, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 77.600 lei 
(exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 101.300 lei (exclusiv TVA). - apartament 
nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,21 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 122.550 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, 
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 76.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, 
Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 98.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 
59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 75.400 lei (exclusiv TVA). Platforma Industrială: 1. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Platforma Administrativă (lotul nr. 10) situat în Loc. 
Slobozia, jud. Ialomița, șos. Călărași, km. CF 9624, UAT Slobozia, jud. Ialomița. Număr cadastral: 2378/10 (teren): Denumire:, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren 
intravilan, CC, 9624, 2378/10, 19.594,00 mp, 1.063.113 lei; Total Teren: 1.063.113 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 
C76, Dispecerat AMA, P+2E, 698,04 mp, 2.094,12 mp, 1.675,30 mp, 764.571 lei; 2, C77, Pivniţă, S, 26,89 mp, 26,89 mp, 21,51 mp, 2.732 lei; 3, C78, Magazie alimente, P, 60,12 mp, 60,12 mp, 48,10 mp, 8.598 
lei; 4, C79, Magazie, P, 88,87 mp, 88,87 mp, 71,10 mp, 12.709 lei; 5, C80, Cantină, -, 697,08 mp, 697,08 mp, 557,66 mp, 197.508 lei; 6, C81, Magazie, P, 23,37 mp, 23,37 mp, 18,70 mp, 3.342 lei; 7, C82, Club 
Amonil, P, 354,22 mp, 354,22 mp, 283,38 mp, 96.103 lei; 8, C82/1, Staţie auto, P, 77,00 mp, 77,00 mp, 61,60 mp, 9.880 lei; 9, C83, Magazie, P, 25,38 mp, 25,38 mp, 20,30 mp, 3.630 lei; 10, C84, Anexe 
gospodăreşti, P, 97,19 mp, 97,19 mp, 77,75 mp, 10.288 lei; 11, C85, Pavilion administrativ, P+2E, 433,85 mp, 1.301,55 mp, 1.041,24 mp, 309.285 lei; 12, C86, Hol trecere, P, 22,90 mp, 22,90 mp, 18,32 mp, 
5.295 lei; 13, C87, Post control, P, 36,17 mp, 36,17 mp, 28,94 mp, 5.173 lei; 14, C88, Sală şedinţă + centrală telefonică, P, 529,03 mp, 529,03 mp, 423,22 mp, 144.237 lei; 15, C89, Punct desfacere antidot, P, 
15,01 mp, 15,01 mp, 12,01 mp, 2.147 lei; 16, C90, Remiză PSI, P, 290,41 mp, 290,41 mp, 232,33 mp, 79.406 lei; 17, C91, Magazie, P, 5,35 mp, 5,35 mp, 4,28 mp, 768 lei; 18, C92, Laborator central, P+1E, 
976,87 mp, 1.953,74 mp, 1.562,99 mp, 485.154 lei; 19, C93, Magazie, P, 25,56 mp, 25,56 mp, 20,45 mp, 3.655 lei; 20, C94, Garaje, P, 73,68 mp, 73,68 mp, 58,94 mp, 10.537 lei; 21, C95, Garaje PSI, -, 126,88 
mp, 126,88 mp, 101,50 mp, 18.145 lei; Total Clădiri: 6.339,62 mp, 2.173.157 lei. Total General: 3.236.270 lei. 2. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, 
jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31909, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa Număr cadastral: 2378/5/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 
31909, 2378/5/2, 5.594,00 mp, 265.609 lei; Total Teren: 265.609 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C58, Depozit uree 
vrac II, P, 5.594,00 mp, 5.594,00 mp, 4.475,20 mp, 456.492 lei; Total Clădiri: 456.492 lei. Total General: 722.101 lei. 3. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. 
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren 
intravilan, CC, 31904, 2378/6/2, 36,00 mp, 1.809 lei; Total Teren: 1.809 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, 
turn, 36,00 mp, 36,00 mp, 28,80 mp, 11.181 lei; Total Clădiri: 11.181 lei; Total General: 12.990 lei. 4. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, 
şos. Călăraşi, km. 4 , CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/3 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31904, 
2378/6/2, 36,00 mp, 1.809 lei; Total Teren: 1.809 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, turn, 36,00 mp, 
36,00 mp, 28,80 mp, 11.181 lei; Total Clădiri: 11.181 lei. Total General: 12.990 lei. 5. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, 
km. 4, CF 31907, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/4 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31907, 2378/6/4, 425,00 
mp, 22.153 lei; Total Teren: 22.153 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C61, Hală fabricaţie uree III, P+2E, 425,00 mp, 
1.275,00 mp, 1.020,00 mp, 98.431 lei; Total Clădiri: 98.431 lei. Total General: 120.584 lei. 6. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. 
Călăraşi, km. 4, CF 31906, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/5 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31906, 
2378/6/5, 343,00 mp, 17.858 lei; Total Teren: 17.858 lei. Total General: 17.858 lei. 7. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, 
km. 4,CF 31910, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/6 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31910, 2378/6/6, 246,00 
mp, 12.885 lei; Total Teren: 12.885 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C63, Turn granulare, Turn, 246,00 mp, 246,00 mp, 
196,80 mp, 66.915 lei; Total Clădiri: 66.915 lei. Total General: 79.800 lei. 8. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 
31905, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/8 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31905, 2378/6/8, 506,00 mp, 
26.222 lei; Total Teren: 26.222 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C65, Anexa TS, P, 506,00 mp, 506,00 mp, 404,80 mp, 
46.305 lei; Total Clădiri: 46.305 lei. Total General: 72.527 lei. 9. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 33619, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/5/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 33619, 2378/5/1, 5.122,00 mp, 254.759 lei; 
Total Teren: 254.759 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C59, Turn întoarcere benzi, turn, 97,76 mp, 97,76 mp, 78,21 mp, 
4.505 lei; Total Clădiri: 4.505 lei. Total General: 259.263 lei. 10. Teren intravilan - (teren) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 33044, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 
33044 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 33044, 33044, 8.521,00 mp, 404.404 lei; Total Teren: 404.404 lei. Total General: 404.404 lei. 
11. Teren intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9350/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/31/2 (teren): Denumire, CF, Nr. 
Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9350/N nou 33458, 2378/31/2, 1.044,00 mp, 49.505 lei; Total Teren: 49.505 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, 
Sc (mp), Scd (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/2, Drum incintă în indiviziune, P, 1.044,00 mp, 1.044,00 mp, 6.357 lei; Total Clădiri: 6.357 lei. Total General: 55.862 lei. 12. Teren 
intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9349/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/31/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., 
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9349/N nou 33460, 2378/31/1, 23.414,95 mp, 952.801 lei; Total Teren: 952.801 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, 
Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/1, Drum incintă în indiviziune, P, 23.414,95 mp, 23.414,95 mp, 0,00 mp, 142.565 lei; Total Clădiri: 142.565 lei. Total General: 
1.095.366 lei. 13. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 1 - Bază auto situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 
2378/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/1, 6.040,00 mp, 300.421 lei; Total Teren: 300.421 lei. Nr. Crt., Nr. cad, 
Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Atelier auto, P, 229,53 mp, 229,53 mp, 183,62 mp, 42.651 lei; 2, C2, Staţie transport auto, P, 584,20 mp, 
584,20 mp, 467,36 mp, 89.946 lei; 3, C3, Staţie transport auto birouri, P, 190,58 mp, 190,58 mp, 152,46 mp, 31.619 lei; 4, C4, Cabină poartă, P, 14,62 mp, 14,62 mp, 11,70 mp, 485 lei; Total Clădiri: 164.701 
lei. Total General: 465.122 lei. 14. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 2 – Spălare vagoane situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. 
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/2, 55.716,00 mp, 2.141.146 lei; Total 
Teren: 2.141.146 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C5, Cabina poartă, P, 9,61 mp, 9,61 mp, 7,69 mp, 396 lei; 2, C6, Platformă 
rezervoare, P, 28,19 mp, 28,19 mp, 22,55 mp, 3.753 lei; 3, C7, Staţie compresoare aer, suprateran, 305,78 mp, 305,78 mp, 244,62 mp, 36.043 lei; 4, C8, Rezervor apă, suprateran, 28,13 mp, 28,13 mp, 22,50 
mp, 6.038 lei; 5, C9, Cheson, P, 15,68 mp, 15,68 mp, 12,54 mp, 1.748 lei; 6, C10, Decantor, Semiîngropat, 65,73 mp, 65,73 mp, 52,58 mp, 5.310 lei; 7, C11, Casă basculă, P, 13,40 mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 
1.084 lei; 8, C12, Rampă basculă, Suprateran, 63,66 mp, 63,66 mp, 50,93 mp, 2.143 lei; 9, C13, Rampă auto, suprateran, 67,00 mp, 67,00 mp, 53,60 mp, 1.105 lei; 10, C14, Depozit catalizatori, P, 383,66 mp, 
383,66 mp, 306,93 mp, 11.069 lei; 11, C15, Rampă auto, suprateran, 111,06 mp, 111,06 mp, 88,85 mp, 4.028 lei; 12, C16, Rampă spălare vagoane, P, 713,43 mp, 713,43 mp, 570,74 mp, 89.386 lei; 13, C17, 
Depozit fier vechi, P, 698,20 mp, 698,20 mp, 558,56 mp, 86.327 lei; 14, C19, Depozit prod. refractare, P, 674,38 mp, 674,38 mp, 539,50 mp, 83.693 lei; 15, C20, Stație epurare, S, 58,92 mp, 58,92 mp, 47,14 
mp, 2.431 lei; 16, C21, Bazin aerare, suprateran, 393,48 mp, 393,48 mp, 314,78 mp, 50.273 lei; 17, C22, Depozit carbid, P, 79,06 mp, 79,06 mp, 63,25 mp, 7.820 lei; 18, C23, Depozit, P, 123,68 mp, 123,68 mp, 
98,94 mp, 15.349 lei; 19, C24, Anexă remiză, P, 31,77 mp, 31,77 mp, 25,42 mp, 4.092 lei; 20, C25, Anexă remiză, P, 12,30 mp, 12,30 mp, 9,84 mp, 1.584 lei; 21, C26, Remiză C.F., P, 657,40 mp, 657,40 mp, 
525,92 mp, 84.985 lei; 22, C27, Magazie, P, 22,20 mp, 22,20 mp, 17,76 mp, 2.837 lei; 23, C28, Remiză auto, P, 732,00 mp, 732,00 mp, 585,60 mp, 94.277 lei; 24, C29, Magazie, P, 40,95 mp, 40,95 mp, 32,76 
mp, 4.966 lei; 25, C30, Anexe gospodaresti, P+1E, 40,95 mp, 81,90 mp, 65,52 mp, 1.823 lei;     (Continuare în pagina următoare)
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26, C31, Anexe gospodăreşti, P, 489,84 mp, 489,84 mp, 391,87 mp, 10.902 lei; 27, C32, Anexe gospodăreşti, P, 74,19 mp, 74,19 mp, 59,35 mp, 1.651 lei; 28, C33, Cabină poartă, P, 10,99 mp, 10,99 mp, 8,79 
mp, 1.268 lei; Total Clădiri: 616.377 lei. Total General: 2.757.522 lei. 15. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 4 - Ambalare expediţie etapa III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. 
Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/4 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 
7715/N, 2378/4, 20.284,00 mp, 779.421 lei; Total Teren: 779.421 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C51, Depozit 
containere, P, 545,10 mp, 545,10 mp, 436,08 mp, 18.841 lei; 2, C52, Staţie expediţie, suprateran, 553,31 mp, 553,31 mp, 442,65 mp, 14.344 lei; 3, C53, Staţie expediţie, P+2E, 305,78 mp, 917,34 mp, 733,87 
mp, 63.415 lei; 4, C54, Staţie expediţie, suprateran, 549,29 mp, 549,29 mp, 439,43 mp, 18.986 lei; 5, C55, Staţie electrică, P, 79,84 mp, 79,84 mp, 63,87 mp, 13.909 lei; 6, C56, Turn benzi, turn, 64,55 mp, 
64,55 mp, 51,64 mp, 10.281 lei; 7, C57, Turn benzi, turn, 97,17 mp, 97,17 mp, 77,74 mp, 19.346 lei; Total Clădiri: 159.121 lei. Total General: 938.541 lei. 16. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - 
Lotul nr. 11 - Instalaţie CO2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/11 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de 
pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/11, 1.620,00 mp, 80.474 lei; Total Teren: 80.474 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de 
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C103, Instalaţie CO2 lichid, P, 80,18 mp, 80,18 mp, 64,14 mp, 10.905 lei; Total Clădiri: 10.905 lei. Total General: 91.379 lei. 17. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial 
- Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, 
Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/1, 4.687,00 mp, 233.058 lei; Total Teren: 233.058 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc 
(mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C106, Instalaţie tehnologică CET II, suprateran, 1.603,23 mp, 1.603,23 mp, 1.282,58 mp, 174.440 lei; 2, C107, Tablou - DA + Casă pompe 
CET II, P+1E, 198,18 mp, 396,36 mp, 317,09 mp, 42.636 lei; 3, C107/1, Anexă T.S. + Vestiare, P, 116,53 mp, 116,53 mp, 93,22 mp, 13.352 lei; 4, C108, Post trafo, P, 49,49 mp, 49,49 mp, 39,59 mp, 7.801 lei; 5, 
C109, Aer tehnic, P, 106,86 mp, 106,86 mp, 85,49 mp, 12.596 lei; Total Clădiri: 250.823 lei. Total General: 483.881 lei. 18. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II 
- lotul 12/2 - lotul 12/2/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa 
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/1, 1.418,81 mp, 70.528 lei; Total Teren: 70.528 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su 
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C112, Secţie înaltă + joasă presiune CET II, suprateran, 1.418,81 mp, 1.418,81 mp, 1.135,05 mp, 169.577 lei; Total Clădiri: 169.577 lei. Total General: 240.105 
lei. 19. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. 
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/2, 31,29 mp, 1.583 lei; Total 
Teren: 1.583 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C113, Post trafo, P, 31,29 mp, 31,29 mp, 25,03 mp, 5.055 lei; Total Clădiri: 
5.055 lei. Total General: 6.638 lei. 20. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/3 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, 
CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/3 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 
2378/12/2/3, 73,01 mp, 452 lei; Total Teren: 452 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C114, Staţie electrică, P+1E, 31,29 mp, 62,58 
mp, 50,06 mp, 4.715 lei; Total Clădiri: 4.715 lei. Total General: 5.167 lei. 21. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/4 situat în Loc. 
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/4 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv 
TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/4, 512,46 mp, 26.674 lei; Total Teren: 26.674 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 
1, C115, Hală compresie CO2, P, 512,40 mp, 512,40 mp, 409,92 mp, 88.696 lei; Total Clădiri: 88.696 lei. Total General: 115.370 lei. 22. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie 
uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/5 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/5 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., 
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/5, 238,37 mp, 11.755 lei; Total Teren: 11.755 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd 
(mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C116, Platformă tehnologică, suprateran, 238,37 mp, 238,37 mp, 190,70 mp, 30.866 lei; Total Clădiri: 30.866 lei. Total General: 42.621 lei. 23. Teren intravilan, 
clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 – Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/6 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr 
cadastral: 2378/12/2/6 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/6, 13,40 mp, 678 lei; Total Teren: 678 lei. Nr. Crt., 
Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C117, Rezervor, suprateran, 13,40 mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 1.608 lei; Total Clădiri: 1.608 lei. Total 
General: 2.286 lei. 24. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/7 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/7 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/7, 22,33 mp, 
1.131 lei; Total Teren: 1.131 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C118, Rezervor, suprateran, 22,33 mp, 22,33 mp, 17,86 mp; Total Clădiri: 2.761 lei. Total General: 
3.892 lei. 25. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/8 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, 
jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/8 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/8, 310,71 mp, 15.372 lei; 
Total Teren: 15.372 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C111, Turn granulare, turn, 310,71 mp, 310,71 mp, 248,57 mp; Total Clădiri: 38.417 lei. Total General: 
53.789 lei. 26. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/9 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/9 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/9, 40,85 mp, 
2.035 lei; Total Teren: 2.035 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C110, Turn benzi, turn, 40,85 mp, 40,85 mp, 32,68 mp; Total Clădiri: 6.498 lei. Total General: 
8.533 lei. 27. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/10 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/10 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/10, 33,98 mp, 
1.583 lei; Total Teren: 1.583 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp): 1, C119, Rezervor clei urelit, suprateran, 33,98 mp, 33,98 mp, 27,18 mp; Total Clădiri: 4.202 lei. Total 
General: 5.784 lei. 28. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/11 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, 
UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/11 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/11, 
3.046,79 mp, 151.454 lei; Total Teren: 151.454 lei. Total General: 151.454 lei. 29. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 13 - Turn răcire - filtrare uree III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, 
şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/13 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 
7715/N, 2378/13, 3.630,00 mp, 180.614 lei; Total Teren: 180.614 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C120, Turn răcire apă 
industrială, turn, 1.011,80 mp, 1.011,80 mp, 809,44 mp, 24.729 lei; 2, C121, Staţie filtrare, suprateran, 96,09 mp, 96,09 mp, 76,87 mp, 11.881 lei; 3, C121/1, Platformă tehnologică, suprateran, 381,61 mp, 
381,61 mp, 305,29 mp, 47.183 lei; 4, C122, Rezervor apă brută, semiîngropat, 121,62 mp, 121,62 mp, 97,30 mp, 19.255 lei; 5, C123, Turn întoarcere benzi, turn, 79,84 mp, 79,84 mp, 63,87 mp, 5.686 lei; Total 
Clădiri: 108.734 lei. Total General: 289.348 lei. 30. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 14 - Depozite/ Magazii situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,CF 7715/N, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/14 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/14, 5.202,00 mp, 
246.847 lei; Total Teren: 246.847 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C123/1, Turn întoarcere benzi, turn, 23,25 mp, 23,25 mp, 18,60 
mp, 3.000 lei; 2, C124, Magazie var, P, 229,58 mp, 229,58 mp, 183,66 mp, 24.976 lei; 3, C125, Depozit var, P, 305,84 mp, 305,84 mp, 244,67 mp, 33.272 lei; 4, C126, Magazie, P, 288,45 mp, 288,45 mp, 230,76 
mp, 31.380 lei; 5, C127, Turn întoarcere nitrocalcar, turn, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 1.475 lei; 6, C127/1, Turn benzi, turn, 28,70 mp, 28,70 mp, 22,96 mp, 3.703 lei; 7, C127/2, Turn benzi, turn, 23,17 mp, 
23,17 mp, 18,54 mp, 2.989 lei; Total Clădiri: 100.794 lei. Total General: 347.641 lei. 31. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 15 - Atelier mecanic + magazie centrală situat în Loc. Slobozia, 
jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/15 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren 
intravilan, CC, 7715/N, 2378/15, 17.957,00 mp, 771.283 lei; Total Teren: 771.283 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C128, Rampă, 
suprateran, 319,37 mp, 319,37 mp, 255,50 mp, 32.373 lei; 2, C129, Magazie centrală, P, 3.182,02 mp, 3.182,02 mp, 2.545,62 mp, 305.444 lei; 3, C130, Rampă, suprateran, 109,12 mp, 109,12 mp, 87,30 mp, 
11.061 lei; 4, C131, Atelier mecanic, P, 5.851,10 mp, 5.851,10 mp, 4.680,88 mp, 776.949 lei; 5, C132, Atelier mecanic + birouri, P+2E, 446,20 mp, 1.338,60 mp, 1.070,88 mp, 82.750 lei; 6, C133, Magazie, P, 
15,58 mp, 15,58 mp, 12,46 mp, 1.734 lei; 7, C134, Staţie acumulatori, P, 118,43 mp, 118,43 mp, 94,74 mp, 14.191 lei; Total Clădiri: 1.224.501 lei. Total General: 1.995.784 lei. 32. Teren intravilan, clădiri 
amplasament industrial - Lotul nr. 16 - Staţie electrică situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/16 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, 
Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/16, 7.529,00 mp, 357.385 lei; Total Teren: 357.385 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc 
(mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C135, Staţie electrică, S+P+2E, 110,09 mp, 440,36 mp, 352,29 mp, 76.226 lei; 2, C135/1, Staţie electrică, S+P+1E, 196,42 mp, 589,26 mp, 
471,41 mp, 102.000 lei; 3, C135/2, Staţie electrică, S+P+1E, 97,87 mp, 293,61 mp, 234,89 mp, 50.824 lei; 4, C136, Staţie electrică, platformă, 320,53 mp, 320,53 mp, 256,42 mp, 34.876 lei; 5, C137, 
Platformă tehnologică, suprateran, 1.051,40 mp, 1.051,40 mp, 841,12 mp, 103.998 lei; 6, C138, Platformă tehnologică, suprateran, 482,73 mp, 482,73 mp, 386,18 mp, 52.524 lei; 7, C139, Parcare acoperită, P, 
309,98 mp, 309,98 mp, 247,98 mp, 33.728 lei; 8, C140, Platformă tehnologică, suprateran, 481,42 mp, 481,42 mp, 385,14 mp, 52.381 lei; 9, C141, Magazie, P, 11,38 mp, 11,38 mp, 9,10 mp, 1.255 lei; Total 
Clădiri: 507.809 lei. Total General: 865.194 lei. 33. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 17 - Instalaţie argon situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/17 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/18, 2.091,00 mp, 103.983 
lei; Total Teren: 103.983 lei. Total General: 103.983 lei. 34. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 18 - Instalaţie amoniac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 
7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/18 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/18, 
28.652,00 mp, 1.230.616 lei; Total Teren: 1.230.616 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C150, Hală gaz inert, P, 377,27 mp, 
377,27 mp, 301,82 mp, 40.741 lei; 2, C151, A.M.C. Laborator, P, 285,54 mp, 285,54 mp, 228,43 mp, 10.279 lei; 3, C152, Staţie electrică + tablou C-DA, P+2E, 489,61 mp, 1.468,83 mp, 1.175,06 mp, 52.873 lei; 
Total Clădiri: 103.892 lei. Total General: 1.334.508 lei. 35. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 20 - Recirculare etapa I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, 
UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/20 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/20, 34.705,00 mp, 
1.490.574 lei; Total Teren: 1.490.574 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C178, Cămin vane, îngropat, 24,38 mp, 24,38 mp, 
19,50 mp, 4.077 lei; 2, C179, Cămin vane, îngropat, 9,73 mp, 9,73 mp, 7,78 mp, 1.627 lei; 3, C180, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 158.384 lei; 4, C181, 
Staţie distribuţie, semiîngropat, 79,47 mp, 79,47 mp, 63,58 mp, 9.337 lei; 5, C182, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 158.384 lei; 6, C183, Platformă 
tehnologică, suprateran, 66,53 mp, 66,53 mp, 53,22 mp, 7.025 lei; 7, C184, Casă pompe recirculare, semiîngropat, 830,61 mp, 830,61 mp, 664,49 mp, 97.591 lei; 8, C185, Turn răcire apă recirculată, D+P, 
973,00 mp, 1.946,00 mp, 1.556,80 mp, 114.789 lei; 9, C186, Turn răcire apă recirculată, D+P, 973,34 mp, 1.946,68 mp, 1.557,34 mp, 114.789 lei; 10, C187, Turn răcire apă recirculată, D+P, 837,45 mp, 
1.674,90 mp, 1.339,92 mp, 98.390 lei; 11, C188, Casă pompe apă recirculată, P, 619,23 mp, 619,23 mp, 495,38 mp, 86.528 lei; 12, C189, Turn răcire ciclul I, suprateran, nu există turn, 2.062,20 mp, 2.062,20 
mp, 1.649,76 mp, 235.177 lei; 13, C189/1, Rezervor apă, suprateran, nu există rezervorul, 19,44, 19,44 mp, 15,55 mp, 2.613 lei; Total Clădiri: 1.088.708 lei. Total General: 2.579.282 lei. 36. Teren intravilan, 
clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 21 - Staţie neutralizare situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/21 (teren): Nr. Crt., 
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/21, 3.955,00 mp, 187.848 lei; Total Teren: 187.848 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de 
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C190, Bazin neutralizare, îngropat, 270,95 mp, 270,95 mp, 216,76 mp, 31.575 lei; 2, C191, Staţie neutralizare, D+P, 113,97 mp, 
227,94 mp, 182,35 mp, 19.922 lei; 3, C192, Bazin neutralizare, D+P, 302,78 mp, 605,56 mp, 484,45 mp, 44.953 lei; 4, C193, Rezervor acid sulfuric, semiîngropat, 97,44 mp, 97,44 mp, 77,95 mp, 13.905 lei; 5, 
C194, Magazie, P, 253,81 mp, 253,81 mp, 203,05 mp, 31.323 lei; Total Clădiri: 141.676 lei. Total General: 329.524 lei. 37. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 22 - Instalaţie Uree I situat în 
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,  CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/22 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv 
TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/22, 12.769,00 mp, 548.398 lei; Total Teren: 548.398 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv 
TVA: 1, C195, Anexă gazometru, P, 39,93 mp, 39,93 mp, 31,94 mp, 5.822 lei; 2, C196, Gazometru, P, 565,19 mp, 565,19 mp, 452,15 mp, 75.593 lei; 3, C197, Anexă staţie electrică, P, 23,50 mp, 23,50 mp, 
18,80 mp, 2.816 lei; 4, C198, Hală compresoare, P, 1.013,14 mp, 1.013,14 mp, 810,51 mp, 126.428 lei;        (Continuare în pagina următoare) 
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5, C199, Anexă T.S. + tablou comandă, P, 190,47 mp, 190,47 mp, 152,38 mp, 21.788 lei; 6, C200, Platformă tehnologică, suprateran, 861,79 mp, 861,79 mp, 689,43 mp, 109.195 lei; 7, C201, Rezervor, 
suprateran, 29,79 mp, 29,79 mp, 23,83 mp, 4.096 lei; 8, C202, Turn granulare, turn, 533,91 mp, 533,91 mp, 427,13 mp, 59.898 lei; 9, C203, Platformă tehnologică, suprateran, 1.267,71 mp, 1.267,71 mp, 
1.014,17 mp, 146.026 lei; 10, C204, Turn benzi, turn, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 1.843 lei; 11, C204/1, Turn benzi, turn, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 1.290 lei; 12, C205, Cheson, P, 37,82 mp, 37,82 
mp, 30,26 mp, 3.994 lei; Total Clădiri: 558.787 lei. Total General: 1.107.184 lei. 38. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 23 - Instalaţie azotat de amoniu situat în Loc. Slobozia, jud. 
Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/23 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren 
intravilan, CC, 7715/N, 2378/23, 10.527,00 mp, 475.836 lei; Total Teren: 475.836 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C206, 
Instalaţie ventilaţie, P, 12,22 mp, 12,22 mp, 9,78 mp, 1.255 lei; 2, C207, Staţie electrică, P, 31,25 mp, 31,25 mp, 25,00 mp, 4.200 lei; 3, C207/1, Turn benzi, P, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 1.475 lei; 4, C208, 
Rezervor stocare, suprateran, 86,47 mp, 86,47 mp, 69,18 mp, 11.067 lei; 5, C209, Staţie epurare, P, 741,69 mp, 741,69 mp, 593,35 mp, 90.774 lei; 6, C210, Fabrică azotat amoniu, P+2E, 452,07 mp, 1.356,22 
mp, 1.084,98 mp, 177.268 lei; 7, C211, Instalaţie granulare, P, 618,81 mp, 618,81 mp, 495,05 mp, 78.408 lei; 8, C212, Depozit acid azotic, suprateran, 253,20 mp, 253,20 mp, 202,56 mp, 32.083 lei; 9, C213, 
Rezervor stocare îngrăşăminte, suprateran, 93,23 mp, 93,23 mp, 74,58 mp, 15.277 lei; 10, C214, Rezervor subteran, subteran, 25,73 mp, 25,73 mp, 20,58 mp, 3.557 lei; 11, C215, Staţie electrică azotat 
amoniu, P, 238,92 mp, 238,92 mp, 191,14 mp, 39.753 lei; Total Clădiri: 455.113 lei. Total General: 930.949 lei. 39. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 24 - Instalaţie acid azotic situat în 
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/24 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv 
TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/24, 6.555,00 mp, 311.271 lei; Total Teren: 311.271 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv 
TVA: 1, C216, Bazin colectare apă, îngropat, 37,16 mp, 37,16 mp, 29,73 mp, 2.991 lei; 2, C217, Depozit rezervor acid azotic, suprateran, 414,42 mp, 414,42 mp, 331,54 mp, 49.328 lei; 3, C218, Coş evacuare 
gaz, suprateran, 90,83 mp, 90,83 mp, 72,66 mp, 46.588 lei; 4, C219, Staţie filtrare aer, P, 57,98 mp, 57,98 mp, 46,38 mp, 7.347 lei; 5, C220, Instalaţie acid azotic, P+2E, 229,98 mp, 689,95 mp, 551,96 mp, 
84.773 lei; 6, C221, Platformă tehnologică, suprateran, 1.145,60 mp, 1.145,60 mp, 916,48 mp, 145.156 lei; 7, C222, Clădire pompe, P, 87,33 mp, 87,33 mp, 69,86 mp, 9.235 lei; Total Clădiri: 345.415 lei. Total 
General: 656.686 lei. 40. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 25 - Staţie filtrare spălătorie situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. 
Număr cadastral: 2378/25 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/25, 4.405,00 mp, 219.043 lei; Total Teren: 
219.043 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C223, Rezervor, semiîngropat, 108,38 mp, 108,38 mp, 86,70 mp, 16.383 lei; 2, 
C224, Filtre limpezire, suprateran, 350,26 mp, 350,26 mp, 280,21 mp, 44.381 lei; 3, C225, Staţie filtrare-tratare apă, semiîngropat, 516,27 mp, 516,27 mp, 413,02 mp, 54.513 lei; 4, C226, Staţie limpezire, 
suprateran, 375,02 mp, 375,02 mp, 300,02 mp, 39.598 lei; 5, C227, Spălătorie haine, P+1E, 238,86 mp, 477,72 mp, 382,18 mp, 32.711 lei; Total Clădiri: 187.585 lei. Total General: 406.628 lei. 41. Teren 
intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 26 - Depozit uree vrac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/26 (teren): 
Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/26, 12.147,00 mp, 549.076 lei; Total Teren: 549.076 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, 
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C228, Remiză PSI, P, 248,10 mp, 248,10 mp, 198,48 mp, 30.166 lei; 2, C229, Magazie, P, 138,14 mp, 138,14 mp, 
110,51 mp, 16.907 lei; 3, C230, Platformă depozitare, suprateran, 281,68 mp, 281,68 mp, 225,34 mp, 35.691 lei; 4, C231, Magazie, P, 552,96 mp, 552,96 mp, 442,37 mp, 26.504 lei; 5, C232, Turn benzi, turn, 
84,32 mp, 84,32 mp, 67,46 mp, 10.684 lei; 6, C233, Turn benzi, turn, 157,83 mp, 157,83 mp, 126,26 mp, 19.998 lei; 7, C234, Depozit uree vrac I, P+1E, 1.935,37 mp, 3.870,74 mp, 3.096,59 mp, 544.946 lei; 
Total Clădiri: 684.896 lei. Total General: 1.233.972 lei. 42. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 27 - Instalaţie amoniac Kellogg situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 
7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/27 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/27, 
12.977,00 mp, 528.053 lei; Total Teren: 528.053 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C235, Platformă tehnologică, 
suprateran, 5.803,86 mp, 5.803,86 mp, 4.643,09 mp, 574.081 lei; 2, C236, Clădire chimicale, P, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 4.115 lei; 3, C237, Analizoare, P, 26,00 mp, 26,00 mp, 20,80 mp, 3.344 lei; 4, 
C238, Hală compresie, P, 835,30 mp, 835,30 mp, 668,24 mp, 107.410 lei; 5, C239, Staţie filtrare gaz metan, suprateran, 218,92 mp, 218,92 mp, 175,14 mp, 23.820 lei; 6, C240, Instalaţie spălare aer, P, 118,03 
mp, 118,03 mp, 94,42 mp, 12.843 lei; 7, C241, Rezervor apă demineralizată, suprateran, 52,28 mp, 52,28 mp, 41,82 mp, 5.689 lei; 8, C242, Rampă C.F., suprateran, 153,03 mp, 153,03 mp, 122,42 mp, 19.173 
lei; 9, C243, Anexă T.S. - Tablou electric, P+2E, 602,37 mp, 1.807,11 mp, 1.445,69 mp, 95.630 lei; Total Clădiri: 846.102 lei. Total General: 1.374.155 lei. 43. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - 
Lotul nr. 28 - Instalaţie de ambalare-expediţie situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/28 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. 
Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/31, 23.663,00 mp, 962.747 lei; Total Teren: 962.747 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc 
(mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C244, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 7.208 lei; 2, C245, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 7.208 lei; 3, 
C246, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 7.208 lei; 4, C247, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 7.208 lei; 5, C248, Turn benzi, suprateran, 51,96 mp, 51,96 mp, 41,57 
mp, 7.182 lei; 6, C249, Castel apă, suprateran, 34,21 mp, 34,21 mp, 27,37 mp, 87.352 lei; 7, C250, Magazie piese schimb, P, 596,80 mp, 596,80 mp, 477,44 mp, 45.973 lei; 8, C251, Secţie expediţie uree vrac, 
P, 367,07 mp, 367,07 mp, 293,66 mp, 36.950 lei; 9, C252, Anexă T.S. + Ambalare, P+2E, 87,16 mp, 261,48 mp, 209,18 mp, 32.630 lei; 10, C253, Instalaţie pachetizare, P, 369,00 mp, 369,00 mp, 295,20 mp, 
46.755 lei; 11, C254, Instalaţie ambalare expediţie, P+1E, 2.413,76 mp, 4.827,51 mp, 3.862,01 mp, 620.332 lei; Total Clădiri: 906.003 lei. Total General: 1.868.750 lei. 44. Teren intravilan, clădiri amplasament 
industrial - Lotul nr. 29 - Instalaţie amoniac III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/29 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. 
Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/29, 45.908,00 mp, 1.764.094 lei; Total Teren: 1.764.094 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc 
(mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C255, Filtre limpezire, P, 410,59 mp, 410,59 mp, 328,47 mp, 1.908 lei; 2, C256, Staţie filtrare, suprateran, 158,00 mp, 158,00 mp, 126,40 
mp, 734 lei; 3, C257, Staţie tratare apă, P, 131,07 mp, 131,07 mp, 104,86 mp, 609 lei; 4, C258, Turn răcire, suprateran, 974,60 mp, 974,60 mp, 779,68 mp, 5.390 lei; 5, C259, Cămin subteran, subteran, 8,16 
mp, 8,16 mp, 6,53 mp, 109 lei; 6, C260, Cămin subteran, subteran, 8,12 mp, 8,12 mp, 6,50 mp, 109 lei; 7, C261, Cămin subteran, subteran, 13,71 mp, 13,71 mp, 10,97 mp, 139 lei; 8, C262, Cămin subteran, 
subteran, 13,71 mp, 13,71 mp, 10,97 mp, 139 lei; 9, C263, Turn răcire amoniac, suprateran, 1.510,67 mp, 1.510,67 mp, 1.208,54 mp, 8.355 lei; 10, C264, Staţie filtrare aer, P, 113,27 mp, 113,27 mp, 90,62 mp, 
526 lei; 11, C265, Rezervor, suprateran, 23,00 mp, 23,00 mp, 18,40 mp, 107 lei; 12, C266, Platformă tehnologică, suprateran, 4.634,68 mp, 4.634,68 mp, 3.707,74 mp, 21.530 lei; 13, C267, Hală compresie, P, 
761,00 mp, 761,00 mp, 608,80 mp, 3.535 lei; 14, C268, Hală A.M.C. + Staţie electrică, P+1E, 487,16 mp, 974,32 mp, 779,46 mp, 32.330 lei; 15, C269, Magazie, P, 28,20 mp, 28,20 mp, 22,56 mp, 655 lei; 16, 
C270, Staţie frig, -, 475,36 mp, 475,36 mp, 380,29 mp, 2.209 lei; 17, C271, Platformă tehnologică, suprateran, 113,29 mp, 113,29 mp, 90,63 mp, 527 lei; Total Clădiri: 78.907 lei. Total General: 1.843.001 lei. 
45. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 30 - Rezervoare (depozite amoniac) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr 
cadastral: 2378/30 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/30, 24.272,00 mp, 987.613 lei; Total Teren: 987.613 
lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C272, Rezervor amoniac, semiîngropat, 1.163,57 mp, 1.163,57 mp, 930,86 mp, 134.030 
lei; 2, C273, Casă pompe, suprateran, 42,47 mp, 42,47 mp, 33,98 mp, 4.990 lei; 3, C274, Platformă tehnologică, suprateran, 303,96 mp, 303,96 mp, 243,17 mp, 32.095 lei; 4, C275, Hală compresie, P, 337,11 
mp, 337,11 mp, 269,69 mp, 42.067 lei; 5, C276, Hală compresie + tablou comandă, P+1E, 130,63 mp, 261,26 mp, 209,01 mp, 23.908 lei; 6, C277, Platformă tehnologică, suprateran, 292,89 mp, 292,89 mp, 
234,31 mp, 37.112 lei; 7, C278, Amoniac + cuvă retenţie, suprateran, 5.631,50 mp, 5.631,50 mp, 4.505,20 mp, 360.380 lei; Total Clădiri: 634.582 lei. Total General: 1.622.194 lei. 46. Teren intravilan, clădiri 
amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/3/1 
(teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9345/N, 2378/3/1, 10.763,00 mp, 486.686 lei; Total Teren: 486.686 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, 
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C34, Depozit carburanţi, îngropat, 421,69 mp, 421,69 mp, 337,35 mp, 46.230 lei; 2, C35, Staţie PECO, -, 11,47 mp, 
11,47 mp, 9,18 mp, 2.184 lei; 3, C36, Rezervoare carburanţi, îngropat, 177,99 mp, 177,99 mp, 142,39 mp, 19.513 lei; 4, C37, Casa pompe, semi-îngropat, 11,37 mp, 11,37 mp, 9,10 mp, 1.818 lei; 5, C38, 
Depozit lubrifianţi, P, 376,04 mp, 376,04 mp, 300,83 mp, 52.694 lei; 6, C39, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 10.850 lei; 7, C40, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 
mp, 9.547 lei; 8, C41, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 9.547 lei; 9, C42, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 9.547 lei; 10, C43, Rampă auto, -, 111,95 mp, 
111,95 mp, 89,56 mp, 14.534 lei; 11, C44, Staţie îmbuteliere oxigen, P, 690,37 mp, 690,37 mp, 552,30 mp, 101.719 lei; 12, C45, Depozit oxigen, P, 155,56 mp, 155,56 mp, 124,45 mp, 22.920 lei; Total Clădiri: 
301.102 lei. Total General: 787.788 lei. 47. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 
9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/3/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9346/N, 2378/3/2, 7.882,00 mp, 
374.113 lei; Total Teren: 374.113 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C46, Staţie îmbuteliere argon, P, 447,02 mp, 447,02 
mp, 357,62 mp, 60.429 lei; 2, C47, Rampă auto, -, 122,67 mp, 122,67 mp, 98,14 mp, 15.370 lei; 3, C48, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 19.058 lei; 4, C49, Depozit catalizatori, P, 441,42 mp, 
441,42 mp, 353,14 mp, 59.672 lei; 5, C50, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 7.899 lei; Total Clădiri: 162.428 lei. Total General: 536.541 lei. 48. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial 
- Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9347/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa 
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9347/N, 2378/8/1, 6.335,00 mp, 315.114 lei; Total Teren: 315.114 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su 
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C70, Casă pompe, P, 8,93 mp, 8,93 mp, 7,14 mp, 1.567 lei; 2, C71, Anexă priză aer, P, 10,95 mp, 10,95 mp, 8,76 mp, 1.521 lei; 3, C72, Hală fabricaţie azot, P, 
455,23 mp, 455,23 mp, 364,18 mp, 63.556 lei; 4, C73, Staţie trafo + anexă T.S., P, 184,04 mp, 184,04 mp, 147,23 mp, 27.430 lei; 5, C74, Aer instrumental, P, 484,73 mp, 484,73 mp, 387,78 mp, 52.636 lei; 
Total Clădiri: 146.709 lei. Total General: 461.822 lei. 49. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 
9348/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9348/N, 2378/8/2, 546,00 mp, 
27.126 lei; Total Teren: 27.126 lei. Total General: 27.126 lei. 50. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lot nr. 9 - Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. 
Călăraşi, km. 4, CF 9351/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9351/N, 
2378/9/1, 15.636,00 mp, 671.595 lei; Total Teren: 671.595 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C96, Gospodărie anexă, P, 
893,52 mp, 893,52 mp, 714,82 mp, 3.050 lei; 2, C97, A.T.S. Vestiare, P, 800,90 mp, 800,90 mp, 640,72 mp, 17.939 lei; 3, C98, Atelier mecanic, P, 1.112,18 mp, 1.112,18 mp, 889,74 mp, 3.796 lei; 4, C99, Turn 
răcire uree, turn, 972,90 mp, 972,90 mp, 778,32 mp, 142.678 lei; 5, C100, Staţie tratare apă, -, 245,45 mp, 245,45 mp, 196,36 mp, 3.299 lei; 6, C101, Staţie filtrare apă, -, 140,77 mp, 140,77 mp, 112,62 mp, 
1.892 lei; 7, C102, Platformă tehnologică, P, 129,27 mp, 129,27 mp, 103,42 mp, 2.896 lei; Total Clădiri: 175.548 lei. Total General: 847.142 lei. 51. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lot nr. 9 - 
Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9352/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., 
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9352/N, 2378/9/2, 2.122,00 mp, 105.566 lei; Total Teren: 105.566 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd 
(mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C75, Staţie electrică, P, 785,85 mp, 785,85 mp, 628,68 mp, 105.608 lei; Total Clădiri: 105.608 lei. Total General: 211.173 lei. 52. Teren intravilan, clădiri 
amplasament industrial - Lotul nr. 19 - Hidro-CET I - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4 (conform Proces verbal nr. ESCM 16900/13.04.2016), CF 10101/N, UAT Slobozia, jud. 
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/19/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 10101/N, 2378/19/2, 10.745,00 mp, 485.782 lei; Total 
Teren: 485.782 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C158, Magazie, P, 10,57 mp, 10,57 mp, 8,46 mp, 1.086 lei; 2, C159, 
Groapă var, îngropat, 15,08 mp, 15,08 mp, 12,06 mp, 1.737 lei; 3, C160, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 3.657 lei; 4, C161, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 
23,09 mp, 3.657 lei; 5, C162, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 3.690 lei; 6, C163, Rezervor apă brută, P, 27,07 mp, 27,07 mp, 21,66 mp, 3.430 lei; 7, C164, Filtre limpezire, 
Suprateran, 318,03 mp, 318,03 mp, 254,42 mp, 40.297 lei; 8, C165, Hală demineralizare etapa II, P+1E, 401,90 mp, 803,80 mp, 643,04 mp, 45.973 lei; 9, C166, Hală demineralizare etapa I, P, 1.306,29 mp, 
1.306,29 mp, 1.045,03 mp, 146.708 lei; 10, C167, Magazie, P, 7,07 mp, 7,07 mp, 5,66 mp, 872 lei; 11, C168, Anexe T.S., P, 337,98 mp, 337,98 mp, 270,38 mp, 63.264 lei; 12, C169, Rezervor, Suprateran, 28,86 
mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 3.657 lei; 13, C170, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 3.657 lei; 14, C171, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 3.657 lei; 15, C174, Rampă, -, 
28,79 mp, 28,79 mp, 23,03 mp, 3.648 lei; 16, C175, Seră, P, 164,01 mp, 164,01 mp, 131,21 mp, 17.415 lei; 17, C176, Seră, P, 482,88 mp, 482,88 mp, 386,30 mp, 51.273 lei; 18, C177, Magazie, P, 120,53 mp, 
120,53 mp, 96,42 mp, 14.443 lei; Total Clădiri: 412.118 lei. Total General: 897.900 lei. 53. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament industrial - Instalaţie Epurare situat în 
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Constanţa, CF 7987/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2426 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren 
intravilan, CC, 7987/N, 2426, 16.222,73 mp, 1.136.806 lei; Total Teren: 1.136.806 lei.     (Continuare în pagina următoare)
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Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Bazin metanol, -, 40,39 mp, 40,39 mp, 32,31 mp, 5.593 lei; 2, C2, Scut termic, P, 5,98 
mp, 5,98 mp, 4,78 mp, 828 lei; 3, C3, Laborator+vestiare+tablou comandă, P+2E, 228,88 mp, 686,64 mp, 549,31 mp, 31.695 lei; 4, C4, Post transformare, P, 56,88 mp, 56,88 mp, 45,50 mp, 9.846 lei; 5, C5, 
Bazin de colectare apă reziduală, -, 198,36 mp, 198,36 mp, 158,69 mp, 27.469 lei; 6, C6, Magazie butelii azot, P, 24,12 mp, 24,12 mp, 19,30 mp, 3.191 lei; 7, C7, Bazin de denitrificare, Suprateran, 185,22 mp, 
185,22 mp, 148,18 mp, 25.649 lei; 8, C8, Bazin de denitrificare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 25.649 lei; 9, C9, Vestiare, P, 25,18 mp, 25,18 mp, 20,14 mp, 3.331 lei; 10, C10, Camere vane, 
P, 26,40 mp, 26,40 mp, 21,12 mp, 3.656 lei; 11, C11, Bazin de denitrificare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 25.649 lei; 12, C12, Bazin de denitrificare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 
148,18 mp, 25.649 lei; 13, C13, Bazin decantare, Semiîngropat;, 231,39 mp, 231,39 mp, 185,11 mp, 29.802 lei; 14, C14, Decantor vertical, Suprateran, 121,15 mp, 121,15 mp, 96,92 mp, 15.604 lei; 15, C15, 
Decantor vertical, Suprateran, 116,13 mp, 116,13 mp, 92,90 mp, 14.957 lei; 16, C16, Staţie pompare apă, P, 50,16 mp, 50,16 mp, 40,13 mp, 7.591 lei; 17, C17, Staţie pompare, P, 37,58 mp, 37,58 mp, 30,06 
mp, 5.688 lei; 18, C18, Îngroşator nămol, -, 328,78 mp, 328,78 mp, 263,02 mp, 45.529 lei; 19, C19, Decantor vertical, Suprateran, 131,62 mp, 131,62 mp, 105,30 mp, 16.952 lei; 20, C20, Staţie pompare 
nămol, -, 57,91 mp, 57,91 mp, 46,33 mp, 8.764 lei; 21, C21, Depozit nămol, -, 1.228,92 mp, 1.228,92 mp, 983,14 mp, 46.658 lei; 22, C22, WC epurare, P, 8,00 mp, 8,00 mp, 6,40 mp, 3.126 lei; 23, C23, Foişor, 
P, 21,09 mp, 21,09 mp, 16,87 mp, 758 lei; Total Clădiri: 383.632 lei. Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp, ml), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drum interior din macadam, 2.000,00 mp, 13.273 lei; 
Teren handbal, tenis, şah, 600,00 mp, 48.778 lei; Gard cu stâlpi metalici, 300,00 ml, 3.153 lei; Conductă de gaz metan, 200,00 ml, 8.507 lei; Total Construcţii Speciale, 73.710 lei. Total Clădiri şi Construcţii 
Speciale: 457.342 lei. Total General: 1.594.147 lei. 54. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament industrial - Platformă Industrială Producere Furfurol situat în Loc. Slobozia, 
jud. Ialomiţa, şos. Amara, nr. 8, CF 7988/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2427 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 
7988/N, 2427, 40.465,00 mp, 2.378.272 lei; Total Teren: 2.378.272 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Valoare estimată în lei (CIN): 1, C 1, Cabină 
poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 1.141 lei; 2, C19, Coș evacuare fum, -, 24,23 mp, 24,23 mp, 19,38 mp, F, 8.735 lei; 3, C23, Coș evacuare fum, -, 17,27 mp, 17,27 mp, 13,82 mp, F, 6.240 lei; 4, C33, 
Depozit ciocălăi, P, 9.512,98 mp, 9.512,98 mp, 7.610,38 mp, N, 203.550 lei; 5, C40, Casa basculă, P, 8,21 mp, 8,21 mp, 6,57 mp, N, 856 lei; 6, C41, Rampa basculă, -, 22,37 mp, 22,37 mp, 17,90 mp, N, 1.199 
lei; 7, C42, Cabină poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 4.335 lei; Total Clădiri: 226.055 lei. Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drumuri şi platformă interioară, 
500 mp, 2.987 lei; Total Construcţii: 229.042 lei. Total General: 2.607.314 lei. 55. Imobil compus din teren intravilan, clădire amplasament industrial - Staţie Captare Apă (Incinta 6) situat în Loc. Modelu, jud. 
Călăraşi, CF 20170/ UAT Modelu, jud. Călăraşi, CP 917180. Număr cadastral: 20170 (teren); Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 
20170, 20170, 3.195,00 mp, 24.640 lei; Total Teren: 24.640 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, 
Staţie pompe, P+1E, 237,00 mp, 474,00 mp, 379,20 mp, F, 61.238 lei; Total Clădiri: 61.238 lei. Total General: 85.877 lei. 56. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament 
industrial - Staţie Tratare şi Pompare Apă (Incinta 5) situat în Loc. Modelu, jud. Călăraşi, CF 20178/ UAT Modelu, jud. Călăraşi. Număr cadastral: 20178 (teren): Nr. Crt, Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), 
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 20178, 20178, 21.320,00 mp, 134.952 lei; 2, Teren intravilan, CC aferent conducte, 20178, 20178, 4.855,15 mp, 26.448 lei; Total Teren: 160.722 
lei. Nr. Crt, Nr. cad, Denumire, Regim de înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C 1, Atelier mecanic, P, 102,00 mp, 102,00 mp, 81,60 mp, F, 7.686 lei; 
2, C2, Sală pompe, P+1E, 517,00 mp, 1.034,00 mp, 827,20 mp, F, 143.127 lei; 3, C3, Rezervor apă, suprateran, 481,00 mp, 481,00 mp, 384,80 mp, N, 24.253 lei; 4, C4, Laborator chimic, S+P+1E, 216,00 mp, 
648,00 mp, 518,40 mp, F, 83.717 lei; 5, C5, Magazie, P, 151,00 mp, 151,00 mp, 120,80 mp, F, 8.505 lei; 6, C6, Magazie cămin, P, 84,00 mp, 84,00 mp, 67,20 mp, F, 5.818 lei; 7, C7, Cămin distribuţie, Suprateran, 
42,00 mp, 42,00 mp, 33,60 mp, F, 3.836 lei; 8, C8, Cămin distribuţie, Suprateran, 65,00 mp, 65,00 mp, 52,00 mp, F, 9.894 lei; 9, C9, Staţie pompe, S+P, 67,00 mp, 134,00 mp, 107,20 mp, N, 17.312 lei; 10, C10, 
Decantor, Semiîngropat, 925,00 mp, 925,00 mp, 740,00 mp, N, 120.032 lei; 11, C11, Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp, 928,00 mp, 742,40 mp, N, 120.421 lei; 12, C12, Decantor, Semiîngropat, 926,00 mp, 
926,00 mp, 740,80 mp, N, 99.788 lei; 13, C13, Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp, 928,00 mp, 742,40 mp, N, 33.713 lei; Total Clădiri: 678.099 lei. Nr. Crt, Denumire, CF, Nr. Cad., Lungime (mp), Preţ de pornire 
la licitaţie exclusiv TVA: 1, FIR 1, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F, 367.756 lei; 2, FIR 2, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F, 367.756 lei; 3, FIR 3, Conductă aducţiune, Subteran, 
29.148,00, N, 45.970 lei; Total Construcţii Speciale: 781.482 lei. Total General: 1.620.980 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma 
scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; 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/ paşaport; h) dovada emisă de organele fiscale centrale, că nu au obligaţii fiscale restante. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ……..... Împotriva 
prezentului înscris se 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 și 261 din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului  nu este obligatorie. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0244/700930 int. 114. Data afişării: 09.12.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Lehliu Gară. Număr operator date cu caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 
12218956/2016. Nr. 42403 din 07.12.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2016, luna decembrie, ziua 07. În temeiul art. 250, alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 22, luna decembrie, orele 10.00, anul 2016, în localitatea Lehliu Gară, str. 
Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II - a) următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC Avrig 35 SRL, cu sediul fiscal în localitatea București,str. Grigore Mora, nr. 
39, parter, camera 28, sector 1, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală 12218956: 
Ansamblu de bunuri imobile compus din: - C1 (construcție locuință - 213.97mp), nr. cadastral 443 UAT 
Ileana; - C2 (construcție bucătărie de vară), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C3 (construcție piscină), 
nr. cadastral 443 UAT Ileana; - C4 (construcție cămin vizitare), nr. cadastral 443 UAT Ileana; - Teren 
intravilan curți construcții 2096 mp; Carte funciară nr. 2407 UAT Ileana. Total valoare ansamblu de 
bunuri imobile: 276.494 lei (exclusiv TVA). Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile 
pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: x; Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al 
licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109, deschis la Trezoreria Municipiului 
Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 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 de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 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, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon: 0242.640.846, orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 07.12.2016.
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