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OFERTE SERVICIU
Unitatea militară 02456 Bucureşti din Ministerul 
Apărării Naţionale, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului vacant 
de personal civil contractual, de execuţie, de „muncitor 
calificat II (tâmplar universal), studii generale şi profe-
sionale cu o vechime în specialitate de 6 ani, astfel:- 
07.01.2016, ora 11.00 - proba practică; -13.01.2016, ora 
11.00 – interviul; -data limită de depunere a dosarelor 
– 24.12.2015, ora 14.00. Depunerea dosarelor şi organi-
zarea concursului se vor face la sediul U.M. 02456 
Bucureşti, strada Drumul Taberei nr. 7B, sector 6, 
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 
021.319.58.58 int. 2868.

U.M. 0965 Focşani organizează concurs/ examen 
pentru ocuparea unui post de muncitor calificat IV– I 
(tâmplar).  -nivelul studiilor: şcoală profesională, profil 
prelucrarea lemnului sau liceu cu diplomă de bacalau-
reat, profil prelucrarea lemnului; -vechime în muncă: 3 
ani; -vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 2 ani. Concursul/ examenul se va 
desfăşura la sediul unităţii situat în municipiul 
Focşani, strada Republicii nr.14, judeţul Vrancea şi va 
consta în susţinerea, în ordine, a următoarelor probe: 
-selecţia dosarelor de înscriere– 28.12.2015, ora 16.00; 
-probă scrisă (test grilă)- 25.01.2016, ora 10.00; -probă 
practică- în data de 28.01.2016, ora 10.00; -interviu- în 
data de 02.02.2016, ora 10.00. Dosarul de concurs va fi 
depus până la data de 24.12.2015, ora 16.00, la  secre-
tarul comisiei de concurs, la sediul unităţii, telefon 
0237/215303, interior 24535.

Conpet S.A. Ploieşti scoate la concurs - pentru  
Rampa încărcare ţiţei Pecica  (judetul Arad) - un 
post  de “servant pompier“ COR 541104  - înche-
ierea contractului individual de muncă urmând să 
se facă pe durată nedeterminată. Cerinte: -  studii 
de baza: minim scoala general ; -  pregatire de 
specialitate: curs calificare “servant pompier” ; -  
pregatire de specialitate suplimentara: calificare/
atestare ca „agent paza si  ordine” ; -  adeverinta 
de la medicul de familie privind aptitudinea 
pentru angajare. Persoanele interesate sunt rugate 
să depună la secretariatul societăţii din municipiul 
Ploieşti,  str.Anul 1848 nr.1-3, până la data de 
08.01.2016 inclusiv, urmatoarele documente: - 
cerere de participare la concurs ; - CV-ul ; - docu-
mentele de studii (copii legalizate)  ; - acte de 
calificare si atestare conform cerintelor (copii 
legalizate) ; - copia actului de identitate sau orice 
alt document care atesta identitatea ; - cazier judi-
ciar ; - adeverinta medicala eliberata de medicul de 
familie cu avizul „apt angajare”. Tematica de 
concurs şi/sau alte informaţii privind desfăşurarea 
concursului vor fi afişate ulterior pe site-ul www.
conpet.ro sectiunea «cariere». Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la Biroul Management 
Resurse Umane, telefon 0244/401360 interioare : 
2596, 2586 şi 2412.

Conpet S.A. Ploieşti scoate la concurs - pentru  
Rampa încărcare ţiţei Pecica (judetul Arad) - un 
post  vacant de “mecanic locomotiva“ COR :  
831101  - încheierea contractului individual de 
muncă urmând să se facă pe durată nedetermi-
nată. Cerinte: - studii de baza: minim scoala gene-
rala ; - pregatire de specialitate: curs de calificare 
“mecanic locomotiva” ; - atestare/autorizare ca 
“mecanic locomotiva” ; - experienta în domeniu: 
minim un an ; - avize medicale si psihologice vala-
bile - eliberate de Policlinica Cf. constituie avantaj: 
- Atestare/autorizare ca mecanic locomotiva „acti-
vitate de manevra in sistem simplificat”. Persoa-
nele interesate sunt rugate să depună la 
secretariatul societăţii din municipiul Ploieşti,  str.
Anul 1848 nr.1-3, până la data de 08.01.2016 
inclusiv, urmatoarele documente: - cerere de parti-
cipare la concurs ; - CV-ul ; - documentele de studii 
(copii legalizate) ; - acte de calificare + atestare/
autorizare ca mecanic locomotivă (copii legali-
zate) ; - copia actului de identitate sau orice alt 
document care atesta identitatea ; - cazier judiciar ; 
- aviz medical şi aviz psihologic valabile. Tematica 
de concurs şi/sau alte informaţii privind desfăşu-
rarea concursului vor fi afişate ulterior pe site-ul 
www.conpet.ro sectiunea «cariere» . Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Biroul Manage-
ment Resurse Umane, telefon 0244/401360 interi-
oare : 2596, 2586 şi 2412.

Clubul Sportiv Universitar Ştiinţa Bucureşti organi-
zează la data de 27.01.2016, ora 14.00, concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante, cu durată nedetermi-
nată, corespunzător personalului contractual, astfel: -1 

post- consilier de specialitate I cu 1/2 normă de lucru, 
studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, certificat de inspector resurse umane, 
certificat curs de contabilitate, cunoştinţe operare PC, 
bune abilităţi de comunicare- minim 6 ani vechime în 
specialitatea studiilor şi minim 3 ani experiență în 
contabilitate finanțe publice;  -1 post–  antrenor I  
cu1/2 normă de lucru- studii superioare în domeniul 
educaţie fizică şi sport absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă– minim 3 ani vechime în specialitatea 
studiilor, categorie I antrenor. Dosarele de concurs se 
depun la adresa din Splaiul Independenței nr.290, 
Corp S, et.2, Complex Studențesc Regie până la data 
de 12.01.2016, ora 16,30.
Persoana de contact: Victor Mihăilescu (telefon: 
0752033786).

CITAȚII
Bălan Gheorghe citează pe Bălan Filofteia în 
25.01.2016, la Judecătoria Drăgăşani, dosar nr. 
692/223/2015, în proces de divorț.

Moştenitorii defunctului Velea Gheorghe sunt invitați 
la biroul notarial Grigore Mihaela cu adresa în Bucu-
reşti şos. Ştefan cel Mare nr.38, bl. 30A, sc.1, et.1, ap.4, 
sector 2, în vederea succesiunii terenului din Otopeni. 
Relații la tel. 0724.754.903.

Mălăncioiu Daniela Elena, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr. 7, 
judeţul Argeş, este citată în data de 07.01.2016, ora 
10,00, la Judecătoria Piteşti, complet C4-3, Camera 2, 
din Piteşti, Bd. Eroilor nr. 5, jud. Argeş, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

Pârâtul Toma Daniel, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Slobozia, b-dul Cosminului, bl. U25, este chemat la 
Judecătoria Slobozia de reclamanta Toma Ionela, în 
dosar nr. 5273/312/2015, pentru ordonanţă preşedin-
ţială - suplinire acord, la termenul din 29 decembrie 
2015, ora 9:00, sala 2.

Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Piteşti, str. Trivale nr. 49, judeţul Argeş, este citată în 
data de 07.01.2016, ora 10,00, la Judecătoria Piteşti, 
complet C4-3, Camera 2, din Piteşti, Bd. Eroilor nr. 5, 
jud. Argeş, în calitate de pârâtă în dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.

Piţigoi Elena Viorica (fostă Ioniţă), reclamantă în 
dosarul nr. 36199/245/2012, al Judecătoriei Iaşi, chem 
în judecată pe pârâtele Ioniţă Alina Luciana şi Ioniţă 
Lucreţia cu domciliul în Iaşi, str. Anton Crihan nr. 6, 
bloc D21, Galata 1, Etaj 3, ap. 11, pentru termenul din 
20 ianuarie  2016, ora 8.30, la Judecătoria Iaşi, Secţia 
civilă, sala 7, C 25, în calitate de pârâte pentru Fond – 
succesiune, ieşire din indiviziune, adresa Str. Anastasie 
Panu nr. 25.

Autoritatea publica locala a Sectorului 4 al Muni-
cipiului Bucuresti, in temeiul Legii nr.421/2002, 
citeaza public proprietarii/detinatorii vehiculelor, 
degradate aflate pe domeniul public, pentru luarea 
masurilor de eliberare a domeniului public, 
pentru vehiculele: Dacia 1300-Frumusani nr.12; 
Trabant, galben-Barbu Nicolae nr.1, bl.16; Fiat 
Ducato duba-Barbu Nicolae nr.1, bl.16; Mercedes 
negru-Ionescu Gheorghe nr.1, bl.143; Dacia alba-
Elena Cuza nr.95; Dacia alba-Bordesti nr.19. In 
caz contrar se va dispune inventarierea, experti-
zarea, ridicarea, transportarea si depozitarea 
intr-un loc special amenajat, respectiv in Soseaua 
Berceni nr.38A, Sector 4 Bucuresti

DIVERSE
Leavis Cont IPURL – lichidator judiciar notifica 
deschiderea procedurii simplificate a insolventei 
privind pe SC AIR FRESH TERM CONSTRUCT 
SRL, cu sediul in Campina, str, Petrolistului nr.8, 
judetul Prahova, dosar nr. 2810/105/2015 Tribunalul 
Prahova. Termenul de predare a gestiunii, impreuna 
cu SEMIREMORCA SCHIMTZ, AUTOTRACTOR 
DAF, SEMIREMORCA KRONE, autoturism 
MERCEDES BENZ, si AUDI A8 17.12.2015. Termen 
pentru depunere lista cu sumele si adresele creditorilor 
cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii 
14.12.2015. Relatii la telefon 0723880617.

Leavis Cont IPURL – Lichidator judiciar notifica 
deschiderea procedurii simplificate a insolventei 
privind pe SC TURMAGEO SRL, cu sediul in Ploiesti, 
B-dul Petrolului Nr. 1, Corp C11 Camera 4, Etaj 1 jud. 
Prahova, dosar nr. 5770/105/2015 Tribunalul Prahova. 
Termenul pentru depunerea opozitiilor 10 zile de la 

publicitate

primirea notificarii,depunere declaratii de 
creanta 18.01.2016, intocmire tabel preliminar 
27.01.2016, solutionare contestatii si depunere 
tabel definitiv 22.02.2016, adunarea credito-
rilor 26.01.2015 ora 14:00 la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii la telefon 0723880617.

Anunt de consultare asupra propunerilor cu 
privire la elaborarea planului urbanistic de 
detaliu str. Dru,ul Valea Doftanei nr. 131-141, 
Sector 6, Bucuresti, in scopul „Construire 
ansamblu de locuinte colective cu regim de 
inaltime S+P+5E,”. Subsemnatul Alecu Victor 
Vlad, in calitate de initiator al Planului Urba-
nistic de Detaliu, doreste construirea unui 
ansamblu de locuinte colective cu regim de 
inaltime S+P+5E, pe terenul aflat pe str. 
Drumul Valea Doftanei nr. 131-141, Sector 6, 
Bucuresti. Observatiile si propunerile pot fi 
transmise in termen de 15 zile calendaristice, 
prin Posta pe adresa Bucuresti, Sector 6, Calea 
Plevnei, Nr. 147-149 sau pe pagina de internet 
a Primariei Sectorului 6, la sectiunea Anunturi 
publice www.primarie6.ro/anunturi-publice/

VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită administrator judiciar conform 
sentintei nr. 1059 din data de 06.11.2015 
pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal -  Biroul faliment, în dosarul 
5281/105/2015, anunţă deschiderea procedurii 
generale a insolventei debitoarei SC Liadel 
Consulting SRL, Ploiesti, str.  Gheorghe Doja, 
nr. 5, bl. 36C1, et. 2, ap. 7, jud. Prahova,  CIF 
16502801, J29/1214/2004. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 21.12.2015. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 11.01.2016. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 

05.02.2016. Prima adunare a creditorilor la 
data de 15.01.2016, ora 14:00, la sediul admi-
nistratorului judiciar.

VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, 
numită lichidator judiciar conform sentintei nr. 
1185 din data de 03.12.2015 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul 
faliment, în dosarul 6176/105/2014, anunţă 
deschiderea procedurii generale  a  falimen-
tului debitoarei SC Epo Construct SRL, Carti-
erul Ghiosesti, nr. 106, loc. Comarnic,  jud. 
Prahova, J29/2882/2008, CUI 24633654. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al 
creanţelor este 15.01.2016. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor este 12.02.2016.Termenul pentru 
depunerea eventualelor contestaţii formulate 
împotriva tabelului suplimentar al creanţelor 
este de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar.Termenul pentru afişarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 
14.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Subscrisul Cabinet Individual de 
Insovenţă Vonica Lucian, în calitate de Admi-
nistrator Judiciar al debitorului societatea 
Construcţii Feroviare Iaşi S.A, cu sediul în 
Bucureşti, sector 2, str. Opanez nr.3A, etaj 3, 
camera nr.66, înregistrată la O.R.C sub nr. 
J40/12059/2012, C.U.I. RO 1956052 (denumită 
în continuare „Societatea”), în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2006, Legii nr.31/1990, 
şi cele ale Actului Constitutiv al Societăţii, 
convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (A.G.E.A.) pentru data de 
11.01.2016, ora 15,00 la sediul ales al Adminis-
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tratorului Judiciar din Bucureşti, str. Henri Coandă 
nr.27, sector 1. În cazul în care la data menţionată 
mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/ 
cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea 
nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al Societăţii, se 
convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea 
nr.31/1990 cea de-a doua A.G.E.A a Societăţii 
pentru data de 12.01.2016, la aceeaşi oră, în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi şi Dată de Referinţă.
Dreptul de a participa şi vota în cadrul A.G.E.A. 
aparţine tuturor acţionarilor înregistraţi în regis-
trul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 
04.01.2016, considerată dată de referinţă. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţio-
narilor este următoarea: 1. Desemnarea Adminis-
tratorului Special al Societăţii cu atribuţiile 
prevăzute de art.18 alin.(2) din Legea nr.85/2006, 
întrucât doamna Corina Keszek a renunţat la 
mandatul de administrator special. Acţionarii 

înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data 
de referinţă 04.01.2016, vor putea participa la 
A.G.E.A fie personal, fie prin mandatar, în baza 
unei împuternicirii speciale, data cel puţin sub 
semnătură privată, un exemplar original al 
Procurii speciale se va depune/ expedia la sediul 
ales al Administratorului Judiciar din Bucureşti, 
str. Henri Coanda nr.27, sector 1 până la data de 
08.01.2016, ora 16,00. Începând cu data publicării, 
pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00, de la sediul social al socie-
tăţii, prin fax sau poştă, Formularele de Procuri 
speciale pentru reprezentarea acţionarilor în 
Adunarea Generală a Acţionarilor, proiectele de 
hotărâri, documentele referitoare la problemele/ 
aspectele incluse pe ordinea de zi.   Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
031-620.21.15 interior 2831, între orele 08:00–
16:30. Administrator judiciar, C.I.I. Vonica Lucian.

LICITAȚII
CII Goata Serban Viorel vinde prin licitaţie, teren 
3.000mp, în Constanţa, zona I.C. Brătianu Palas 
C.F.R. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, în ziua de 10 Decembrie 
2015 ora 9.  Regulamentul de licitaţie se achiziţio-
nează de la sediul lichidatorului judiar cu 48 de ore 
înaintea  licitaţiei. Informaţii suplimentare la 
0722.384.765.

Consiliul Local Gura Vitioarei, cu sediul în 
comuna Gura Vitioarei, str. Principală, nr. 214, cod 
fiscal 2843965, adresa e-mail: guravitioarei@
prefecturaprahova.ro, prin reprezentant legal, 
primar Tirifon Gheorghe, anunţa închirierea pe o 
perioadă de 15 ani, prin licitaţie publică, a tere-
nului în suprafaţa de 4.351 mp situat în extravi-
lanul satului Gura Vitioarei, comuna Gura 
Vitioarei, în tarla 24, parcela NNS772, nr. carte 
funciară 21023, nr. cadastral 21023, aparţinând 
domeniului public al comunei Gura Vitioarei. 
Licitaţia va avea loc în data de 06.01.2016, orele 
10,00  la sediul Primăriei comunei Gura Vitioarei. 

Documentaţia de licitaţie se ridică de la sediul 
Primăriei. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 1.000 lei. Depunerea ofertelor se va face până la 
data de 06.01.2016, orele 9,00, la sediul Primăriei 
Gura Vitioarei.

SC Zaco SRL, prin lichidator judiciar CII Petcu 
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică în 
data de 18.01.2016, ora 12,30 la sediul lichidato-
rului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. 
A, ap. 2, jud. Prahova următoarele bunuri: - 
Clădire Hotel P+2E, clădire (bucătărie fast-food) 
tip P, clădire spălătorie Hotel şi teren intravilan în 
suprafaţa totală de 1.465 mp  situate în Mizil, str.
Mihai Bravu, nr.108, judeţ Prahova; - Mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi materiale auxiliare; În 
caz de neadjudecare în data de 18.01.2016, se vor 
organiza licitaţii în datele de 25.01.2016, 
01.02.2016, 08.02.2016 şi 15.02.2016  la ora  12,30. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea oferită plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de lichidare sau 
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane 
Juridice. Dosar de executare nr. 5541. Nr. 145024 din 04.12.2015. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, Luna Decembrie, Ziua 22. În temeiul art. 
162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 22, luna decembrie, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Târgoviște, str. 
Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-III-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ciptax SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Târgoviște, Bdl. Unirii, nr. 14, bl. 1, sc. B, et. 3, ap. 34, cod de 
identificare fiscală 21049724. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoturism Dacia Logan, DB 06 TTF, nr. id. UU1LSDAAH33520978, nr. loc. 5, an fab. 
2005, cap. cil. 1390 cmc, benzină, albastru, stare tehnică în funcțiune. Prețul de 
pornire a licitației, exclusiv TVA: 3025 lei. Cota TVA ): 24%. Total: 3025 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 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 a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.616779, int. 343, 
persoană de contact: Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data afișării: 10.12.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice – Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice – Argeș. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș invită practicienii în insolvență 
înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
22.12.2015, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în insolvență în 
dosarele de insolvență privind pe debitorii: S.C. Dragos Construct Grup S.R.L. – 
dosar nr. 367/1259/2015; S.C. Aquamarine Gold S.R.L. – dosar nr. 392/1259/2015; 
S.C. Mondo Strong Building S.R.L. – dosar nr. 339/1259/2014; S.C. Special Express 
Logistic S.R.L. – dosar nr. 394/1259/2015; S.C. Tigma Trans Milk S.R.L. – dosar nr. 
395/1259/2015; S.C. Cora S.R.L. – dosar nr. 385/1259/2015; S.C. Karavan 
Spedition S.R.L. – dosar nr. 386/1259/2015; S.C. Geo Caty Trans 2007 S.R.L. – 
dosar nr. 309/1259/2015; S.C. Wonderful Stile S.R.L. – dosar nr. 328/1259/2015; 
S.C. Brio Campion Advertising S.R.L. – dosar nr. 343/1259/2015; S.C. Pro Ama 
S.R.L. - dosar nr. 402/1259/2015; S.C. Callatis Shoping Bar S.R.L. - dosar nr. 
331/1259/2015; S.C. A.C.D. Elit Ambient S.R.L. - dosar nr. 355/1259/2015; S.C. 
Pop Silv Rom Lemn S.R.L. - dosar nr. 415/1259/2015; S.C. Bianto Speed Trans 
S.R.L. - dosar nr. 397/1259/2015; S.C. Xtreme Sport Casual S.R.L. - dosar nr. 
422/1259/2015; S.C. Structural Events S.R.L. - dosar nr. 418/1259/2015; S.C. 
Instal Gaz S.R.L. - dosar nr. 516/1259/2014*; S.C. Editura Herra S.R.L. - dosar nr. 
360/1259/2015, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș și S.C. New Dominus 
Construct Group S.R.L. – dosar nr. 29390/3/2015; S.C. Madi Trans Expres S.R.L. - 
dosar nr. 38289/3/2015, aflate pe rolul Tribunalului București, întocmite conform 
prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în 
insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor 
va avea loc în data de 23.12.2015, orele 12.00, la sediul: Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș din municipiul Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații 
suplimentare la tel. 0248.211511, int. 3348, int. 3345.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bă ico i .  Nr. 
56837/09.12.2015. Anunțul privind vânzarea, Anul 2015, luna 12, ziua 10. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 
republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: -
SC Inromindia Trading SRL cu domiciliul fiscal în localitatea București, Calea 13 
Septembrie 127-131, cu punct de lucru în Băicoi, Str. Republicii, nr. 9, bl. 27, Parter, 
cui 14223836. - Imobil spațiu comercial C1, str. Republicii, nr. 9, bl. 26 parter, 
suprafața construită 102,9 mp, suprafața utilă 88,5 mp. Preț de pornire licitație 
152.928 lei (fără tva), prima licitație. - Imobil spațiu comercial C1, str. Republicii, nr. 
9, bl. 27 parter, suprafața construită 131,36 mp, suprafața utilă 114,81 mp. Preț de 
pornire licitație 198.392 lei (fără tva), prima licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria Boldești – Scăieni 
RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum 
și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 05.01.2016, ora 16:30. Licitația va avea loc în data de 
06.01.2016, la orele 14:00, la SFO Băicoi, str. Republicii, nr. 75B. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: BancPost Plopeni, Bej Galea Cristian Viorel, Primăria oraș 
Băicoi, Bej Divoiu Maria. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor 
să înștiințeze despre acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până 
în ziua anterioară licitației. Anunțul nr. 56835/09.12.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela nr. de telefon 0244/268.674. Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data 
de 10.12.2015, până pe data de 31.12.2015 inclusiv.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Clou Marketing Plus SRL - Pitești, după cum urmează: Denumire, 
Valoare (Ron, fără TVA): Pistol de vopsit Airmix 20, 96 lei; Aparat fotografiat Nikon 
70-200mm, 1.017 lei; Calculator Notebook, 62 lei; Calculator portabil Dual-Core, 
161 lei; Laptop Lenovo, 156 lei; Aparat fotografiat Nikon D90 Kit 18, 561 lei; Frigider 
Ariston, 30 lei; Birouri, 74 lei; Aparat fotografiat Nikon D610 Body, 1.341 lei; 
Canapea 2 loc., 21 lei; Centrală Termică Black Sea Supliers, 3.092 lei; Arzător 
indirect motorină, 234 lei; Circular de formatizat Winter, 4.483 lei; Compresor CT4 
200, 389 lei; Pompă vopsit Flomax, 1.249 lei; Mașină cu ax superior, 693 lei; Mașină 
de rindeluit, 5.323 lei; Mașină de găurit multiplu, 3.994 lei; Canapea 3 loc, 23 lei. 
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata 
inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să 
depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de 21-12-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 22-12-2015, ora 11:00:00, la Sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248/211511- 3252.
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licitaţie se va face cu cel puţin o zi înainte de data 
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

SC Intergepa Trans SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I  Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 18.01.2016 ora 13,00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova, teren în suprafaţa 
de 14.854 mp cu platforma betonată, situat în 
Oneşti, str. Gării nr. 3, jud. Bacău şi următoarele 
construcţii situate pe acesta: - Construcţie sediu; - 
Construcţie atelier; - Clădire bufet; - Clădire staţie 
carburanţi; - Clădire atelier. În caz de neadjude-
care în data de 18.01.2016, se vor organiza licitaţii 
şi în datele  de 25.01.2016 , 01.02.2016 ,  08.02.2016 
ora 13,00. Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON + TVA, garanţia de participare este de 
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor 
se poate face cu ordin de plată în contul de lichi-
dare sau în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Înscrierea la licitate se va face cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
nr. 85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 18.01.2016 ora 13,30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - imobil situat în str. Nicolae Bălcescu nr. 1, 
Câmpina, jud. Prahova compus din teren în supra-
faţă de 5.179,80 mp şi construcţiile existente pe 
teren (fabrica de pâine, secţie producţie, moară, 
cabina poarta); - utilaje panificaţie. În caz de 
neadjudecare în data de 18.01.2016, se vor orga-
niza licitaţii şi în datele de 25.01.2016, 01.02.2016 
şi 08.02.2016 la ora 13,30. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON + TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea  preţului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de 

plată în contul de lichidare al debitoarei  sau în 
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la 
licitate se va face cel puţin cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

SC Olteanu & 84 Wal SRL, prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 19.01.2016, ora 12.30 
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - Teren arabil intravilan St 2427 mp; Teren 
arabil extravilan St 3000 mp; Teren arabil extra-
vilan St 5400 mp, ambele situate în com. Filipeştii 
de Târg, sat Brătăşanca, jud. Prahova; În caz de 
neadjudecare în data de 19.01.2016, se vor organiza 
licitaţii în datele de 26.01.2016, 02.02.2016 şi 
09.02.2016 la ora 12.30. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea preţului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de 
plată în contul de lichidare al debitoarei   sau 
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la 
licitaţie se va face cu cel puţin o zi înainte de data 
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

SC Dorobanţu Los Andes S.R.L., prin lichidator 
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în data de 19.01.2016, 
ora 13,00 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: - teren intravilan în suprafaţă 
de 500 mp şi clădire spaţiu comercial Sc – 127 mp 
şi Şu 102,56 mp, situat în Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 
216, jud. Prahova. În caz de neadjudecare în data 
de 19.01.2016, se vor mai organiza licitaţii în zilele 
de 26.01.2016, 02.02.2016 şi 09.02.2016 ora 13.00. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate 

face cu ordin de plată în contul de lichidare al 
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Înscrierea la licitaţie se va face cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0244-597751.

SC Lupu Confex S.R.L., prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 19.01.2016, ora 13.30 
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoa-
rele bunuri: - terenuri şi clădiri situate în Urlaţi, str. 
1 Mai, jud. Prahova; - teren extravilan St – 
22.366,35 mp situat în Valea Bobului, Urlaţi, jud. 
Prahova; - autoutilitara VW LT35, an fabricaţie 
2003; - bunuri, echipamente tehnologice, birotica, 
materii prime, obiecte de inventar. În caz de 
neadjudecare în data de 19.01.2016, se vor mai 
organiza licitaţii, în zilele de 26.01.2016, 02.02.2016 
şi 09.02.2016 la ora 13.30. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea bunului plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată 
în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar 
la sediul lichidatorului. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie 
se va face cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea nr. 85/2006. Alte relaţii privind acti-
vele scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 
0244-513366 sau 0244-597751.

Central Chinologic Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea 
Dumbrăvii nr. 157, ţel. 0269.23.51.81, fax 0269-
24.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN 
RO42TREZ5765005XXX000209, deschis la Trezo-
reria Sibiu, organizează cedarea cu titlu gratuit a 4 
câini de serviciu. Animalele pot fi văzute la sediul 
centrului Chinologic Sibiu. Transmiterea fără 
plată va avea loc în perioada 10.12.2015-
24.12.2015, la sediul Centrului Chinologic Sibiu. 
Lista completa a bunurilor şi relaţii suplimentare 
se obţin la telefon: (40)0269-235.181; fax (40) 0269-

24.00.90 www.centrulchinologic.ro/interespublic/
licitatiipublice/, sau la sediul centrului: Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 157. 

PIERDERI
SC Gytral SRL, cu sediul în Sighetu Marmaţiei, 
declarăm pierdută fila CEC seria BACX1AA 
1222201 din 22.11.2015, emisă de Unicredit Bank. 
O declarăm nulă.

Pierdut 3 carnete facturi de la 1-150 seria AVA, 
aparținând firmei Avactil Impex S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, sector 2, J40/11447/1992, C.I.F. 
2378550. Le declar nule.

P.F.A. Acasandrei Aurelia cu sediul în Bucureşti, 
str. Huşi nr.9, bl. B37, sc. 3, et. 4, ap. 49, sector 4, 
C.U.I. 34230918, F40/1146/2015, declară pierdute 
certificat de înregistrare şi certificat constatator 
emise de O.R.C.T.B.. Le declar nule.

S.C. DVM Contractors S.R.L. cu sediul social în 
Mun. Bucureşti, str. Tătuleşti nr.5, cam. 2, bl. 100B, 
sc. E, et. 1, ap. 65, sector 4, J40/9921/2012, C.U.I. 
30604696, declară pierdut certificat de înregistrare 
la O.N.R.C. şi certificatele constatatoare de la 
sediu social, la terți şi ale sediului secundar, din 
şos. Bucureşti, nr.14, com. Ciorogârla, Ilfov. Se 
declară nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 283743/2008 și 4976/2013. Nr. 12352 din 07.12.2015. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 
22.12.2015, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației 
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului 
Eftimie Petre, cu sediul în loc. Călărași, str. Rocada nr. 9, județul Călărași, cod fiscal, 
în dosar de executare nr. 283743/2008 și 4976/2013, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este:- Construcție de locuințe - nr. cadastral și 
totpografic nr. C1 în supr. de 159 mp, extras de CF 20037 - Mun. Călărași și valoare 
380.772 lei și teren intravilan în supr. de 648 mp CF 20037 nr. cadastral 2989 – 
valoare 45.170 lei, ambele situate în Mun. Călărași, str. Varianta Nord nr. 9, județul 
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Banca Comercială Carpatica - Agenția 
Călărași - contract de garanție imobiliară nr. 470/13.02.2008; Ministerul Public 
DIICOT – Dosar 145/D/P/2006; BEJ Mihalcea și Serban - Somația nr. 
12/22.01.2010; CEC Bank SA - Somația 124/16.05.2011; Tribunalul Prahova – 
dosar 3410/105/2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la dată stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 08.12.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

ANAF - Direcția Generală Regională a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița. Citație. Boncan 
Ionel cu domiciliul în Târgoviște, str. 
Ion Cioranescu nr. 1, bloc 9, etaj 2, sc. 
B, ap. 29, jud. Dâmbovița, CNP 
1741215151835, este chemat în 
judecată în ds. nr. 4962/120/2014, 
aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița, 
având ca obiect opoziție, în calitate de 
p â r â t .  C a u z a  a r e  t e r m e n  l a 
14.12.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. 12986/2014. Nr. 12986 din 09.12.2015. Anunț privind 
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 23.12.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Bus Remus, cu 
sediul în loc. Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de 
executare nr. 12986/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este: - Imobil construcție C2 în regim de P+1 în suprafață de 126 mp, 
construcție C3 – Anexă - 54 mp, construcție C4 – Anexă - 15 mp și teren intravilan în 
suprafață de 500 mp, toate situate în mun. Călărași, str. Plevna nr. 103, CF 25094 – 
C1-UAT Călărași - valoare construcții 193.141 lei și valoare teren 80.724 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: - Executor bancar Horatiu Margoi – Somație nr. 
1/27.09.2010 (Ipotecă Bancpost SA); - Executor bancar Lumperdean Florin – 
Somație 207/14.02.2011 (Ipotecă Bancpost SA); - Tribunalul București Secția a-II-
a Penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 - Sechestru asigurator conf. art. 249 - Cod de 
Procedură Penală. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație, ofertele de cumpărare însoțite de certificatele 
fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la dată stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 10.12.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.


