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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Angajăm sudor autorizat ISCIR
şi instalator autorizat ANRE,
pentru Constanţa. 0742.163.260;
m.cioata@aviprodgrup.ro.
ANGAJEZ doamnă/domnişoară
p t î n g r i j i re p e r s o a n ă c u
handicap locomotor,55ani,
contract de muncă, transport,
concediu odihnă,beneficii financiare deosebite,în funcţie de
implicare şi rezultate.
Tel:0722.398.765
S.C. Merck România S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Calea
Plevnei nr.139, etaj_2, Corp_C,
sector_6, angajează Director
General Adjunct,cu contract
individual de muncă pe durată
nedeterminată.Cerinţele postului:studii superioare, minim
15ani experienţă în activităţi de
vânzări şi management (preferabil în domeniul farmaceutic),experienţă internaţională în
companii farmaceutice,expunere
internaţională, experienţă în
poziţii de management în cadrul
mai multor ţări,abilităţi excelente de comunicare,gândire
analitică, capacitate de organizare şi planificare,capacitate de a
lucra sub presiune şi extrem de
organizat,agilitate şi inteligenţă,limba engleză nivel avansat,
cunoaşterea avansată a pachetului Ms Office (Word,Excell,Power Point).Persoanele
interesate pot trimite CV şi
SCRISOARE DE INTENŢIE la
adresa:laura.pricopciuc@merckgroup.com
sau
pe
fax:021.319.88.48 până la data
de 26.mai.2016,_ora-18.00.
l U.M.02214 Bucureşti, din
Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursuri de ocupare
pe perioadă nedeterminată a
posturilor de personal civil
contractual vacante, astfel: -Referent IA -1 post; -Economist specialist IA -1 post; -Muncitor calificat I
(bucătar) -1 post; -Muncitor calificat I (tâmplar manual universal)
-1 post; -Medic -1 post; -Asistent
medical principal -1 post; -Tehnician dentar principal -1 post.
Concursurile vor avea loc, astfel:

-17.06.2016 (proba scrisă);
-24.06.2016 (proba practică);
-30.06.2016 (interviul), la sediul
U.M.02214 Bucureşti, strada
Antiaeriană, nr.6-8, Sector 5,
Bucureşti. Data limită de depune r e a do s a r e l o r, l a sed i u l
U.M.02214 Bucureşti este
09.06.2016, ora 15.30. Date de
contact: tel.: 021.410.01.50 interior
0357, persoană de contact: Druţă
Marinel, secretar.
l Primăria Comunei Sălcuța,
Judeţul Dolj organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei
funcții publice de execuție vacante
de Inspector, clasa I, gradul profesional Debutant, Compartimentul-Achiziții publice din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului comunei Sălcuța,
județul Dolj. Candidații trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute
de art.54 din Legea nr.188/1999,
privind Statutul funcţionarilor
publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
specifice necesare în vederea participării la concurs: Studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe
calculator. Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei
Sălcuța, localitatea Sălcuța, str.
Alexandru Ioan Cuza, nr.122,
județul Dolj, conform calendarului
următor: Proba scrisă: data de
28.06.2016, ora 10.00; Proba de
interviu: data de 30.06.2016, ora
10.00. Detalii privind condițiile
specifice şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul şi pe site-ul
instituției. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conțină, în mod
obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 şi se
vor depune în termen de 20 de zile
de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III- a. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Sălcuța şi la telefonul
0251/363.006.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu, cu sediul
în Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc.
B, Jud. Giurgiu, organizează
concurs pentru ocuparea unor
funcţii contractuale vacante de
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conducere şi execuţie, pe perioadă
determinată de 36 de luni, din
cadrul Biroului Înregistrare Sistematică- Serviciul Cadastru, pentru
implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară,
conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014, după cum urmează: -1
post de şef birou gradul II; -2
posturi de asistent registrator principal gradul debutant. Concursul
se va desfăşura astfel: Proba scrisă
în data de 17.06.2016: ora 10,00–
şef birou gradul II; ora 13,00– asistent registrator principal gradul
debutant. Proba interviu în data
de 23.06.2016: ora 10,00– şef birou
gradul II; ora 13,00– asistent registrator principal gradul debutant.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Şef birou
gradul II: -nivelul studiilor: studii
universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
diplomă de absolvire- specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim
3 ani; Asistent registrator principal
gradul debutant: -nivelul studiilor:
studii universitare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau
diplomă de absolvire- specializarea drept; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: nu este necesară; Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
09.06.2016, ora 16.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Locul de
desfăşurare al concursului: sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Relaţii
suplimentare la sediul instituţiei,
Giurgiu, B-dul 1907, Nr. 1, Sc. B,
Jud. Giurgiu, persoana de contact:
Chireceanu Marinela, tel.
0246216444, e-mail gr@ancpi.ro
sau pe site-ul: www.ancpi.ro.
l Primăria municipiului Fălticeni
organizează concurs de recrutare
în data de 16.06.2016, ora 9,00
(proba scrisă) şi în termen de 48 de
ore de la afişarea rezultatelor la
proba scrisă - interviul, la sediul
Primăriei pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale
vacante din cadrul Bazei de Agrement ”Nada Florilor”: - o funcție

contractuală de muncitor calificat
I; - o funcție contractuală de
muncitor calificat III; - 3 funcții
contractuale de casier; Candidatii
trebuie sa îndeplineasca conditiile
prevazute de art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar, aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificarile
şi completarile ulterioare şi pentru
funcțiile de muncitor calificat
candidații trebuie să aibă studii
medii sau o cel puțin o şcoală
profesională şi să dețină o calificare/atestat în domeniul instalațiilor de încălzire / centralelor
termice şi o vechime de minim 4
ani în specializarea studiilor/calificării pentru muncitor calificat I şi
minim 2 ani vechime în specializarea studiilor/calificării pentru
muncitor calificat III, iar pentru
funcțiile de casier candițații
trebuie să aibă studii medii absolvite cu diploma de bacaloureat.
Dosarul de înscriere se depune în
termen de 10 de zile lucrătoare de
la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României.
Actele necesare pentru completarea dosarului de înscriere, condiţiile de studii şi vechime, precum şi
bibliografia concursului sunt
afişate la sediul Primăriei Fălticeni. Relații la secretarul comisiei
de concurs, telefon 0230/542056 –
serviciul resurse umane.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Inchiriem spatiu comercial,
500mp, zona Cultural, vis-à-vis
de piata, langa serviciul parcari
auto primarie, trafic intens.
0744.48.76.33

CITAȚII
l Se citează numita Pîrvan Felicia
Ligia în calitate de pârâtă în dosar
nr. 3609/223/2011 la Judecătoria
Drăgăşani, în data de 16.06.2016
– anulare act.
l Miron Nadia citează pe pârâții
Onea Adina şi Onea Cătălin in
dosarul 417/260/2016 la Judecătoria Moineşti cu termen la

29.06.2016, obiect uzucapiune.
l D-na Adelina Mezdrea cu domiciliul necunoscut este citata la
notariatul public Surdescu Ioana
si Surdescu Oana- Societate Profesionala Notariala, B-dul Gheorghe
Sincai nr.8,_bl.30, sc.1,_ ap.4, in
ziua de 01.06.2016_ora-9.30
l Palfi Alexandru,cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat Moldoveneşti, nr. 29, jud.Cluj şi Biro Berta
cu domiciliul necunoscut sunt citaţi
pe data de 05.09.2016 la Judecătoria Turda în dos.nr.1729/328/2014
în calitate de pârâţi.
l Se citează Babii Vasile, fiul lui
Gheorghe şi Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul şi comuna
Corni, judeţul Botoşani, la Judecătoria Botoşani, dosar 3373/193/2016
în procedură de declarare a morţii.
Orice persoană care poate comunica
date despre Babii Vasile, persoana
dispărută, este rugat să le trimită la
dosar 3373/193/2016, la Judecătoria
Botoşani.
l Albu Robert Cristian, cu
ultimul domiciliu în Iaşi, este
chemat în calitate de pârât la
Judecătoria Iaşi, cu sediul în Iaşi,
str. Anastasie Panu nr. 25, în ziua
de 15.06.2016, Completul C04, ora
8.30, camera Sala 6, în proces cu
Albu Viorica în calitate de reclamant, pentru acțiune în constatare
calitate de moştenitor în dosar
număr 2637/245/2016.
l Intimata (parata) Rosca Irina
Martha, este chemata in judecata, in data de 15 iunie 2016, ora
08:30, la Judecatoria Iasi, Sectia
Civila, Complet C29, etaj I, sala 2,
in dosarul nr. 355/245/2016, avand
ca obiect "contestatie la executare;
suspendare executare silita", de
catre contestatoarea Neculaes
Camelia. In cauza este chemata, in
calitate de intimata si S.C. EOS
Finance GMBH prin mandatar
S.C. Eos Ksi Romania S.R.L.,
precum si BRD IASI.
l Petros Petropoulos Aebe, cu
ultimul domiciliu în Atena,
Grecia, este chemat la Judecătoria
Cornetu din localitatea Cornetu,
Şoseaua Alexandriei, nr. 138, jud.
Ilfov, camera Sala 4, în ziua de
09.06.2016, Completul C15, ora
8,30, în calitate de pârât, în proces
cu SC Transflor SRL în calitate de

reclamant, anulare act, dosar
2274/1748/2014.
l Numita Toma Elena Cristina
fostă Prioteasa Toma cheamă în
judecată pe numitul Prioteasa
Bogdan Adrian cu domiciliul în
Turnu Măgurele, strada Ştefan cel
Mare, nr. 11, judeţul Teleorman în
calitate de pârât în dosarul nr.
729/740/2016 la Judecătoria
Alexandria la termenul din
06.06.2016, ora 8,30 pentru majorare pensie întreţinere.
l Se notifică deschiderea procedurii insolvenţei la S.C. Florviki
S.R.L. Nanov, CIF 11584355
conform Sentinţei Civile nr.
216/22.04.2016 a Tribunalului
Te l e o r m a n c u u r m ă t o a r e l e
termene: 02.06.2016 - înregistrare
cereri creanţe, 21.06.2016 afişare
tabel preliminar, 24.06.2016, ora
10,00 la sediul administratorului
judiciar - adunarea creditorilor,
06.07.2016 afişare tabel definitiv al
creanţelor. Informaţii suplimentare la tel.0769.821.575 - Baluţescu
Mircea - administrator judiciar, str.
Al. Ghica, bl. 704 FG, sc. G, etaj 2,
ap. 11, Alexandria.
Stamate Adam, fiul lui Matei şi
Neaga este chemat în data de
07.06.2016 la SPN Probitas din
municipiul Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna, Str.Oltului
nr.11, tel.0267.352.929, pentru a
participa la dezbaterea succesorala după defuncta Stamate
Dora. În caz de neprezentare veţi
fi prezumat renunţător în condiţiile art.1112 Cod civil.

DIVERSE
l Administratorul judiciar Dinu,
Urse şi Asociații SPRL notifică
creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței
prevăzută de Legea nr. 85/2014,
împotriva debitoarei S.C.
Maxfruct International S.R.L. cu
sediul în Bucureşti, Sat Afumați,
Com. Afumați, Şoseaua Bucureşti-Urziceni nr. 64 C, clădire B,
depozit nr. 1, parter, jud. Ilfov,
J23/2362/2008, CUI15096586, în
dosarul 1022/93/2016 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Secția Civilă.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului
-30.06.2016, termenul de verificare
a creanțelor, de întocmire, afişare
şi comunicare a tabelului preliminar de creanțe -20.07.2016,
termenul de definitivare a tabelului creanțelor -15.08.2016.
Următorul termen pentru continuarea procedurii a fost fixat la data
de 29.09.2016. Pentru relații:
021.318.74.25.

SOMAȚIE
l Se aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că petenţii Draghici
Aurelia, Draghici Ovidiu Dorin,
Harica Iuliana Cristina au solicitat
Judecătoriei Braşov să se constate
că au dobândit prin uzucapiune
dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în Săcele, str.
Darie Magheru nr. 48, jud. Braşov,
înscris în CF nr. 110440 Săcele
(provenită din conversia de pe
hârtie a CF 1846 Turcheş), cu nr.
top. 956/2, în suprafaţă de 471 mp,
cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 130 din Decretul Lege
nr. 115/1938. Persoanele interesate
pot face opoziţie la Judecătoria
Braşov, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicaţii,
se va trece la judecarea cererii.
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Somaţia face parte integrantă din
încheierea pronunţată la data de
17.05.2016, în dosarul civil nr.
26315/197/2015 al Judecătoriei
Braşov, cu termen la data de
13.09.2016, Sala J2, C3, ora 09.00.
Prezenta se afişează la Judecătoria
Braşov, un exemplar la Primăria
Municipiului Săcele, un exemplar
la imobilul în litigiu şi un exemplar la Oficiul de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Braşov şi se
publică din grija petenților într-un
ziar de largă răspândire naţională.

ADUNĂRI GENERALE
l Subsemnatul Florescu Costel,
domiciliat în Bucureşti, Str.
Turbinei, Nr.18, Sector 2, identificat
cu CI Seria RR, Nr.406837, în calitate de Administrator Unic al societaţii SC Princo Grup SA, cu sediul
în Str.Av.Ion Muntenescu, Nr.1-3,
Sector 2, Bucureşti, convoacă în
temeiul Legii 31/1990 Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, la data de 27.06.2016, ora
11.00, la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea şi ratificarea contractării, încheierii şi
executării de către societate a
c o n t r a c t u l u i d e c r e d i t N r.
TARG/243/2016 în suma de
110.000 (osutazecemiilei) RON
(“contractul de credit” sau “Facilitatea”), încheiat cu UniCredit
Bank SA (“Banca”) precum şi:
2.Punerea în discuţie privind
garantarea creditului acordat de
către UniCredit Bank SA, conform
contractului de credit sus mentionată, dupa cum urmează: a)
garanţie reală mobiliară asupra
conturilor şi subconturilor, deschise
sau care vor fi deschise de către
Societate în evidenţele UniCredit
Bank SA conform contractului de
ipotecă mobiliară asupra conturilor
încheiat în data de 23.05.2016; b)
garanţie personală (fidejusiune)
emisă de asociatul majoritar şi
unicul administrator, în forma şi
conţinutul agreată de Bancă
conform Contractului de fideiusiune încheiat la data de
23.05.2016; c)ca pe durata contractului de credit societatea nu va
repartiza profitul obţinut sub formă
de dividende, fără acordul prealabil scris al UniCredit Bank SA;
d)ca pe durata contractului de

credit şi orice prelungire a acestuia,
creditele acordate de către acţionari
vor fi subordonate Facilităţii acordată de UniCredit Bank SA, atât
ca drept de preferinţă la plată cât şi
ca drept de executare şi nici o
rambursare a creditelor acordate de
acţionari nu se va efectua fără
acordul prealabil scris al UniCredit
Bank SA; e)ratificarea semnării în
numele şi pe seama Societăţii a
documentaţiei necesare pentru
obţinerea creditului, respectiv a
contractului de credit (Condiţii
generale din data de 23.05.2016 şi
Condiţii speciale de finanţare şi
garantare Nr.TARG/243/2016 din
data de 23.05.2016), a contractului
de ipotecă mobiliară asupra conturilor încheiat în data de 23.05.2016
şi contractului de fideiusiune
încheiat la data de 23.05.2016, a
biletului la ordin emis în alb fără
protest, precum şi aprobarea
semnării oricăror documente necesare în legatură cu aceste contracte
sau cu orice alt act juridic încheiat
de părţi în legătură cu acestea, de
către acţionarul majoritar şi administratorul unic al Societăţii. În
cazul neîntrunirii cvorumului
prevăzut de lege, a doua adunare
este convocată în ziua de
01.07.2016, ora 12.00, în acelaşi loc
cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocare: Consiliului de Administraţie al S.C. ”GIRUETA” S.A.,
persoană juridică română, având
CIF 477558, atribut fiscal RO şi
număr de ordine la Registrul
Comerţului J23/1589/2004, cu
sediul în comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, în
temeiul prevederilor Actului
Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990
republicată Convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de
01.07.2016, ora 12,00. Şedinţa
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor vor avea loc la sediul
societăţii din comuna Jilava, Şos.
Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov. La
Adunarea Generală Extraordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de
Acţiuni la data de 22.06.2016. Pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme:1. Aprobarea
înstrăinării unui număr de 366

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând CCI
Construct Project 2009 SRL – Leordeni, după cum urmează:
Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Teren extravilan, în suprafață
de 7000 mp, situat în comuna Leordeni, tarlaua 20, parcela 1362,
jud. Argeș, SC 455/20.04.2010, 17 198 lei; Teren extravilan, în
suprafață de 2500 mp, situat în comuna Leordeni, tarlaua 16,
parcela 1305, jud. Argeș, SC 680/29.06.2010, 6 495 lei; Teren
extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Leordeni,
tarlaua 16, parcela 1305, jud. Argeș, CF 80476, 6 495 lei; Teren
extravilan, în suprafață de 2300 mp, situat în comuna Leordeni,
tarlaua 17, parcela 1316, jud. Argeș, CF 80474, 5 438 lei.
Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO94TREZ0515067XXX000884,
deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 250,
alin.(7), din Codul de procedură fiscală republicat, până în ziua de
13.06.16, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 14.06.2016, ora
11.00, la Sediul SFO Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud.
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul
Fiscal Orășenesc Topoloveni, tel. 0248.666.900. Data afișării:
26.05.2016.

acţiuni cu o valoare nominală de
2,33 lei/acţiune, dobândite de către
societate în temeiul Legii nr.
151/2014 şi a Regulamentului ASF
nr. 17/2014 ca urmare a retragerii a
unui număr de 4 acţionari ai societăţii în urma hotărârii de retragere
a S.C. GIRUETA S.A. de la
tranzacţionare pe piaţa RASDAQ;
2. Aprobarea preţului şi condiţiilor
de înstrăinare a acţiunilor descrise
la punctul 1 al ordinii de zi; 3.
Împuternicirea Consiliului de
Administraţie al societăţii pentru a
negocia şi semna actele de înstrăinare a acţiunilor descrise la punctul
1 pe ordinea de zi; În situaţia în
care Adunarea Generală nu va
putea delibera şi vota în mod
valabil o a doua Adunare Generală
Extraordinară este convocată
pentru ziua de 04.07.2016, la ora
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. După publicarea
convocării, acţionarii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunărilor generale,
în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data
publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Aceste drepturi pot fi
exercitate numai în scris (transmise
prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează
că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de
anumite împrejurări să participe la
Adunarea Generală vor putea
mandata, în conformitate cu art.
125 din Legea 31/1990 republicată,
printr-o procură specială o terţă
persoană care să participe şi să
voteze în numele lor şi pentru ei, în
Adunarea Generală, în condiţiile
legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii începând
cu data convocării şi vor fi depuse
spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de
29.06.2016. Procurile speciale vor
putea fi transmise spre înregistrare
şi pe fax sau email în format pdf.,
reprezentantul acţionarului fiind
obligat ca la data adunării generale
să aibă asupra sa procura în
original. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi
a Adunării Generale pot fi consultate la sediul societăţii, începând cu
data convocării. Documentele
aferente şedinţelor, inclusiv propu-

nerile de hotărâre şi procurile
speciale pot fi obţinute de la dna.
Martha Buga– tel. 021/4501761.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Girueta S.A., Milos
Jovicic.

LICITAȚII
l SC Proteus SRL (în faliment,
dosar 8670/62/2012, Tribunalul
Braşov), vinde prin licitaţie publică,
în data de 30 mai, 06, 13 iunie 2016,
echipamente birotică, valoare diminuată cu 60%. Informaţii telefon:
0234/343989.
l SC Land SRL prin lichidator,
anunţă vânzarea la licitaţie publică
a bunului imobil înscris în CF
20700 a oraşului Boldesti- Scaeni,
situat în Boldeşti Scaeni, Cartier
Seciu, nr.287, jud. Prahova, imobil
compus din teren intravilan în
suprafaţa de 839 mp şi construcţiile
C1, C2, C3 şi C4, construcţii ce
sunt grav deteriorate de un
incendiu şi nu au valoare economică la preţul de 23.000 lei. Se
precizează că terenul de 839mp este
afectat de o servitute de trecere în
favoarea unui teren învecinat
proprietate lui Stancu Steliana.
Preţul nu este purtător de TVA.
Preţul de pornire al licitaţiei este
aprobat de Adunarea Creditorilor
din 17.05.2016. Licitaţiile vor avea
loc pe data de: 31.05.2016,
01.06.2016 şi 02.06.2016 orele 13.00
la sediul lichidatorului din Ploieşti,
str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B,
Et.7, jud. Prahova. Condiţiile de
participare şi relaţii suplimentare la
tel. 0344104525.
l S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A.
organizează selecţie de oferta
pentru întocmirea unui proiect de
fuziune prin absorbţie dintre S.C.
Ploieşti Industrial Parc S.A. in
calitate de societate absorbanta si
S.C. Parc Industrial Bărcăneşti
S.A. in calitate de societate absorbită. Pentru obţinerea informaţiilor
necesare întocmirii proiectului de
fuziune şi stabilirii valorii ofertei,
vă invităm la sediul societăţii din
municipiul Ploieşti, str.Sferei,
nr.1,_jud.Prahova, in perioada
30.05.2016-10.06.2016, intre orele
10:00-14:00. Persoane de contact:Tudor Andrei Gabriel, Puiu
Leonardo-Denis, Gavrila Emilia,
telefon:_0244.434.028.
l Debitorul SC RUPS SA societate
în faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE ŞI ASOCIAȚII
SPRL, scoate la vânzare: -Proprietate imobiliară „Apartament” în

MFP - Agenția Națională De Administrare Fiscală. Administrația.
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc
Topoloveni anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în
conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale Codului de
procedură fiscală republicat, a unor active aparținând Badescu
Florica Nicoleta – Priboieni, după cum urmează: Denumire,
Valoare [Lei, fără TVA]; Teren intravilan, în suprafață de 680 mp,
situat în comuna Priboieni, sat Valea Neni, carte funciară 80287,
nr. cadastral 22, jud. Argeș, 5 243 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației,
fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250, alin. (7) dinCodul de procedură
fiscală republicat, până în ziua de 14.06.2016, inclusiv. Licitația va
avea loc în data de 15.06.2016, ora 11.00, la sediul S.F.O.
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. 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 S.F.O. Topoloveni, Calea
București, nr. 107A, jud. Argeș, tel. 0248.666.900. Data afișării:
26.05.2016.

suprafață de 187 mp, situat în Str.
Traian nr. 42, et. 8, Sector 2, Bucureşti, Nr. cadastru 16088/42, CF
74224 şi „Loc parcare S15” aferent
apartament, situat în Str. Traian nr.
42, et. 8, Sector 2, Bucureşti, Nr.
cadastru 19088/60. -Pentru proprietatea imobiliară (apartament şi
parcare) şedința de licitație a fost
stabilită în data de 06.06.2016, ora
15.00. -Prețul de pornire al licitației
ce va fi organizată în data de
06.06.2016, ora 15.00 este de
255.360,00 Euro exclusiv TVA,
reprezentând 100% din valoarea de
piață exclusiv TVA arătat în
Raportul de evaluare, aprobat în
Adunarea Creditorilor din data de
22.01.2016; Prețul caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliară (apartament şi parcare) este
de 2.000,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO53BITRPH1RON038212CC01
deschis la Veneto Banca SCPA
Italia Montebelluna Suc. Bucureşti,
Ag. Ploieşti, până la orele 14 am
din preziua stabilită licitației, a
garanției de 10% din prețul de
pornire a licitației; -achiziționarea
până la aceeaşi dată a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliară, de la sediul lichidatorului
judiciar. Toate şedințele de licitații
se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Bucureşti,
Sector 1, Str. Buzeşti nr. 71, et. 2,
Camera 203. Pentru relații suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare şi vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.
l Cabinet Individual de Insolvenţa
Misu Anca Margareta, cu sediul în
Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2,
jud. Prahova, desemnat lichidator
al SC Bogman Edo Center SRL,
societate în faliment, cu sediul în
Ploieşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino,
nr. 228A, bl.129D, sc. A, ap. 9, Jud.
Prahova, în dosarul de faliment
nr. 2568/105/2014 al Tribunalului
Prahova, anunţa scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri:
1.Două parcele de teren intravilan
situate în Băicoi, cartier Tufeni,
tarla 6, Parcela A 271, Jud.
Prahova, preţ plecare diminuat cu
40% - 31.200 lei valoarea nu
include TVA; 2. Stoc de marfă, preţ
de plecare diminuat cu 25% 68.055,34 lei valoarea nu include
TVA; 3.Obiecte de inventar, preţ de
plecare diminuat cu 25% - 495 lei
valoarea nu include TVA. Licitaţiile
se vor desfăşura în zilele de 27, 30,
31 mai 2016, 01, 02, 03, 06, 07, 08,
09 iunie 2016, începând cu ora 9:00,
la adresa: Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 2, jud. Prahova. Termenul
limită de depunere a garanţiei de
participare la licitaţie, reprezentând 10% din preţul de pornire,
este ziua lucrătoare anterioară
tinerii licitaţiei publice. Descrierea
bunurilor ce fac obiectul licitaţiei şi
condiţiile de participare la licitaţie
se regăsesc în "Caietul de sarcini" ce
se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Misu Anca
Margareta contra sumei de 100 lei,
exclusiv TVA. Relaţii suplimentare
pot fi solicitate la telefon:
0736.419.826; 0244.570.635.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea
de masă lemnoasă pe picior şi masă
lemnoasă fasonată pentru
producţia anului 2016: Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică
Argeş, str. Trivale nr. 82, Mun.
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Piteşti, jud. Argeş, tel. 0248/213434;
fax 0248/214099, e-mail: office@
silvapit.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 06 iunie 2016, ora
10.00. Locul desfăşurării licitaţiei:
Sala de şedinţe a Direcţiei Silvice
Argeş, strada Trivale, nr. 82, Piteşti,
Judeţul Argeş. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobat prin
H o t ă r â r e a G u v e r n u l u i n r.
924/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Data şi ora organizării preselecţiei: 01 iunie 2016, ora
10.00. Data şi ora-limită până la
care poate fi depusă documentaţia
pentru preselecţie şi înscrierea la
licitaţie: 31 mai 2016, ora 16.30.
Lista partizilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei şi pasul
de licitare pentru fiecare partidă
sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe
picior oferit la licitaţie 13674 m3,
din care pe natură de
produse: produse principale: 4714
(m3); produse secundare:
8616(m3); - produse accidentale:
344 (m3) şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: răşinoase: 8992
(m3); fag: 2572 (m3); stejari: 80
(m3); - diverse tari: 856
(m3); diverse moi: 1174
(m3). Volumul total de masă
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie
1611,72 m3, din care pe sortimente: lemn pentru cherestea:
1100,68 (m3); lemn rotund de
foioase şi răşinoase pentru
construcţii: 361,02 (m3); lemn de
foc: 150,02 (m3) şi, respectiv, pe
specii şi grupe de specii: răşinoase:
663,41 (m3); fag: 565,03 (m3);
stejar, gorun: 88,65 (m3); salcâm:
16,86 (m3); cireş: 23,66 (m3);
paltin: 118,7 (m3); tei: 2 (m3);
plop: 27 (m3); frasin: 19,4 (m3);
nuc: 1 (m3); diverse tari: 72,47
(m3); diverse moi: 13,9 (m3).
Masa lemnoasă pe picior şi fasonată oferită spre vânzare de la
O.S. Aninoasa, Cotmeana, Curtea
de Argeş, Domneşti, Muşăteşti,
Şuici, Vidraru provine din fondul
forestier proprietate publică a
statului, certificat în sistemul
Forest Stewardship Council
Ministerul Finanțelor Publice.
Agenția Națională de
Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc
Văleni. Dosar de executare nr.
2 9 0 2 2 2 . N r. 1 0 6 0 /
24.05.2016. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri
mobile. S.F.O. Văleni anunță
organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri
mobile : - Autoutilitară marca
Ford Facy, an fabricație 2001.
Prețul de pornire al licitației
este de 12061 lei, exclusiv
TVA, la sediul din strada Popa
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de
Munte, în data de 15.06.2016,
o r a 1 0 . A n u n ț u l n r.
1060/24.05.2016 poate fi
consultat la sediul organului
fiscal, la primărie și pe site
ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile
de participare și actele
necesare la depunerea
ofertelor, puteți apela numărul
0244.283.006, persoană de
contact: Samoila Cezar. Data
afișării: 26.05.2015.
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(FSC). Masa lemnoasă pe picior şi
fasonată oferită spre vânzare de la
O.S. Câmpulung, Costeşti, Piteşti
şi Topoloveni provine din fondul
forestier proprietate publică a
statului, necertificat în sistemul
Forest Stewardship Council
(FSC). Masa lemnoasă pe picior şi
fasonată rămasă neadjudecată
după încheierea licitaţiei se poate
adjudeca prin negociere, în aceeaşi
zi, în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte
reglementări în vigoare (pot face
obiectul negocierii p. 507-OS –O.S.
Şuici - masa lemnoasă pe picior şi
loturile/ partizile marcate pe lista
de licitaţie cu nr. 2 la coloana cu
nr. licitaţiei - în cazul masei
lemnoase fasonate). Caietele de
sarcini pot fi procurate de la sediul
Direcţiei Silvice Argeş începând cu
data de: 27.05. 2016. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru
participarea la licitaţie, solicitantul
trebuie să depună, anterior datei
preselecţiei, o cerere de înscriere la
licitaţie, la care trebuie să anexeze
următoarele documente, în copie,
certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul
legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de operatori
economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent
de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; c)
certificatul constatator privind
operatorul economic/grupul de
operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin
serviciul online Info Cert, cu cel
mult 15 zile calendaristice înainte
de data preselecţiei (certificatul
constatator se poate obţine
accesând adresa: https ://portal.
onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert#s4 . d) declaraţia pe propria
răspundere a reprezentantului
legal al operatorului economic/
grupului de operatori economici că

nu are datorii restante faţă de
administratorii fondului forestier
proprietate publică a statului; e)
certificatul de atestare pentru
lucrări de exploatare forestieră al
operatorului economic/grupului de
operatori economici, valabil şi cu
anexa acestuia completată la zi,
sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de
resort din România, în cazul
operatorilor economici/grupurilor
de operatori economici străini; f)
declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de
operatori economici, aşa cum este
definit la art. 1, lit. e) din HG
924/2015; g) declaraţia pe propria
răspundere a reprezentantului
legal al operatorului economic/
grupului de operatori economici
privind capacitatea proprie de
procesare pentru operatorii economici care cumpără masa lemnoasa
în condiţiile art.7 din HG
924/2015; h) atestarea capacităţii
de industrializare a lemnului
fasonat pentru producătorii din
industria mobilei conform art.71
alin (2) din HG 924/2015. Documentele prevăzute mai sus se
depun la registratura Direcţiei
Silvice Argeş sau se pot trimite
prin poştă, fax (la nr. 0248-214099
) sau prin poşta electronică în
format pdf (la adresele fond@
silvapit.ro, office@pitesti.rosilva.
ro, office@silvapit.ro), până cel
mai târziu la data de 31.05.2016,
ora 16.30. Operatorii economici/
grupurile de operatori economici
care nu au sediul în România
depun documentele de înscriere la
licitaţie atât în limba oficială a
ţării de origine, cât şi traduceri
oficiale ale acestora în limba
română. Neîncheierea contractului
de vânzare-cumpărare a masei
lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare,
stabilit prin caietul de sarcini, din
culpa exclusivă a operatorului
economic/grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
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garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum şi a
dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida al
cărei contract de vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii.
Lista partizilor şi caietul de sarcini
se pot consulta la sediul D.S.
Argeş, la sediile ocoalelor silvice
din subordine şi pe internet la
adresa www.rosilva.ro. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: D.S. Arges-Birou Tehnic persoana de contact Iri nel
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338,
0248/213434, fax 0248-214099.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare pentru
vânzarea de masă lemnoasă fasonată pentru producţia anului
2016: Organizatorul licitaţiei:
Direcţia Silvică Argeş, str. Trivale
nr. 82, Mun. Piteşti, jud. Argeş, tel.
0248/213434; fax 0248/214099,
e-mail: office@silvapit.ro. Data şi
ora desfăşurării licitaţiei: 07 iunie
2016, ora 10.00. Locul desfăşurării
licitaţiei: Sala de şedinţe a Direcţiei Silvice Argeş, strada Trivale,
nr. 82, Piteşti, Judeţul Argeş. Tipul
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată în
urma dispoziţiilor din Ordonanţa
nr. 1163/P/2011 din data de
30.03.2016 a Parchetului de pe
lângă Tribunalul Argeş şi se va
desfăşura conform prevederilor
Regulamentului de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015, cu modificările şi
completările ulterioare. Data şi ora
organizării preselecţiei: 02 iunie
2016, ora 10.00. Data şi ora-limită
până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 01 iunie
2016, ora 16.30. Lista loturilor care
se licitează, preţul de pornire a

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
executare silită – persoane juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile şi ansamblu de
bunuri imobile ale SC Solidaritatea 2003 SRL. În temeiul art. 250 alin 2 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 10, luna Iunie, anul 2016, ora 10, în
localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr.12, judeţul Giurgiu se vor vinde prin licitaţie publică următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Solidaritatea 2003 SRL, cu sediul în Giurgiu, str.
Tineretului, bl. 19C/613, sc. B, Parter, ap. 16, CUI 15864226. 1.Imobil situat în intravilanul com.
Frăteşti, sat Remus, Carte funciară 30787, compus în întregul său din: -teren 1.000 mp, nr. cadastral
30787; -construcţia C1-151 mp, nr. cadastral 30787-C1; -construcţia C2-129 mp, nr. cadastral
30787-C2; -construcţia C3- 70 mp, nr. cadastral 30787-C3, preţul de evaluare/ de pornire a licitaţiei
107.100 lei (exclusiv TVA).**. 2.Apartamentul nr.16, situat în Giurgiu, str. Tineretului, bl. 19C/613,
sc. B, parter, nr. Cadastral 922/B/16, Carte funciară 30262-C1-U5, preţul de evaluare/ de pornire a
licitaţiei 52.000 lei (exclusiv TVA)**. **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu este scutit de TVA conform art. 292 alin. (2) lit. f)
sau lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile imobile sunt grevate de sarcini: litigiu în dosar nr. 2314/2/2016 între reclamant Solidaritatea
2003 SRL şi pârâţii ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu şi ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Ploieşti. 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii
taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu,
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi
art. 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2)
lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0246/216705, tasta 2, 1, la domnul Ciochir Marian.

licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul
www.rosilva.ro. Volumul total de
masă lemnoasă fasonată oferit la
licitaţie 2342.54 m3, din care pe
sortimente: cherestea: 208.86
(m3); lemn pentru cherestea:
2091.49 (m3); lemn de foc: 42.19
(m3) şi, respectiv, pe specii şi
grupe de specii: răşinoase: 2297.03
(m3); fag: 34.91 (m3); paltin: 10.60
(m3). Masa lemnoasă fasonată
rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări
în vigoare. Caietele de sarcini pot
fi procurate de la sediul Direcţiei
Silvice Argeş începând cu data de
27.05. 2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Pentru participarea
la licitaţie, solicitantul trebuie să
depună, anterior datei preselecţiei,
o cerere de înscriere la licitaţie, la
care trebuie să anexeze următoarele documente, în copie, certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul
legal al operatorului economic: a)
actul constitutiv al operatorului
economic/grupului de operatori
economici; b) documentul de înregistrare a operatorului economic/
grupului de operatori economici la
oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent
de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici străini; c)
certificatul constatator privind
operatorul economic/grupul de
operatori economici, eliberat de
oficiul registrul comerţului, prin
serviciul online Info Cert , cu cel
mult 15 zile calendaristice înainte
de data preselecţiei (certificatul
constatator se poate obţine
accesând adresa:
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/
signup?p=infoCert#s4); d) declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii
restante faţă de administratorii
fondului forestier proprietate
publică a statului; e) declaraţia pe
propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic
privind apartenenţa/ neapartenenţa la un grup de operatori

economici, aşa cum este definit la
art. 1 lit. e) din HG 924/2015; f)
declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic/ grupului de operatori economici privind capacitatea
proprie de procesare pentru operatorii economici care cumpără masa
lemnoasa în condiţiile art.7 din HG
924/2015; g) atestarea capacităţii
de industrializare a lemnului
fasonat pentru producătorii din
industria mobilei conform art.71
alin (2) din HG 924/2015. Documentele prevăzute mai sus se
depun la registratură Direcţiei
Silvice Argeş sau se pot trimite prin
poştă, fax (la nr. 0248214099) sau
prin poşta electronică în format
pdf (la adresele fond@silvapit.ro,
office@pitesti.rosilva.ro, office@
silvapit.ro), până cel mai târziu la
data de 01.01.2016, ora 16.30.
Operatorii economici /grupurile de
operatori economici care nu au
sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât
în limba oficială a ţării de origine,
cât şi traduceri oficiale ale acestora
în limba română. Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare
a masei lemnoase adjudecate în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini,
din culpă exclusivă a operatorului
economic /grupului de operatori
economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa
lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate din culpă exclusivă a
operatorului economic/grupului de
operatori economici adjudecatar,
atrage pierderea garanţiei de
contractare aferente , precum şi a
dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru lotul al cărei
contract de vânzare-cumpărare a
făcut obiectul rezilierii. Masa
lemnoasă a fost indisponibilizată
prin sechestru prin dispoziţia
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Argeş şi lăsată în custodia reprezentanţilor SC IONI LIV FOREST
SRL, în depozitul situat în punctul
de lucru "Sub Mal", din com.
Pietroşani, sat Găneşti, jud. Argeş.
Lista partizilor şi caietul de sarcini
se pot consulta la sediul D.S. Argeş
, la sediile ocoalelor silvice din
subordine şi pe internet la adresa
www.rosilva.ro. Pentru informaţii
şi date suplimentare vă puteţi

adresa organizatorului licitaţiei:
D.S.Argeş - Birou Tehnic, persoana de contact Irinel
ŞUŞALĂ, tel. 0731800338,
0248/213434, fax 0248-214099.

PIERDERI
l Pierdut Atestat pregătire profesională nr. 0349809000, eliberat de
ARR Argeş, pe numele Bratu Ion
Sorin, com. Miceşti, jud. Argeş. Se
declară nul.
l Pierduta legitimatie de student,
Mutu Costina Cristiana emisa de
UMS Carol Davila,_Bucuresti. O
declar nula.
l Pierdut Contract 1991/1/1984,
Proces-verbal din 10.10.1984, pe
numele Dumitrescu Constantina şi
Dumitrescu Ioan Eugeniu. Le
declar nule.
l Pierdut Contract vânzare-cumpărare apartament 14268/13.01.1998,
Adeverinţă achitare integrală,
Proces-verbal predare-primire, pe
numele Ion Dumitru Nicolae şi Ion
Frusina. Le declar nule.
l Pierdut Proces-verbal eliberat
22.09.1980, pe numele Grabovschi
Maria Ana şi George. Îl declar nul.
l Pierdut carte de intervenţie şi
registru special pentru aparatele de
marcat fiscale, pe numele SC Best
Coffee Cup SRL. Le declar nule.
l Subsemnatul Milea Nicolae
Vasile, domiciliat în Braşov,
Mociulschi 23, am pierdut Certificat manager transport persoane,
seria 0011000, în data de
24.05.2016, în Braşov. Îl declar nul.
l SC Jumbo Ec.R SRL, inmatriculata sub J40/7122/2013, CUI
18921652, declara ca a pierdut
Autorizatia de detinere, comercializare, import si transport (in
interes propriu) a articolelor prirotehnice, categoria 1 eliberata de
Inspectoratul de Munca Bucuresti
cu nr.3/27.03.2015 si de Directia
Genrala de Politie a Municipiului
Bucuresti cu nr.583035/20.04.2016
pentru urmatoarele puncte de
lucru:1.Str.Drumul Dealul Bisericii, Nr.67-109, sector.4, Bucuresti;
2.Str.Bd.Theodor Pallady, nr.51,
sector.3, Bucuresti. Se declara
nula.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Ploieşti. Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare şi
executare silită – persoane juridice. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art.
250 alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 09,
luna Iunie, anul 2016, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie
publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Geogab Instal SRL cu domiciliul fiscal
în localitatea Giurgiu, str. Tineretului, bl. 28C/513, sc. A, ap. 13, judeţul Giurgiu, cod de identificare
fiscală 24804070: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei,
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit*): Lampă de gaz , 15 lei, 20%; Pompă de testare,
140 lei, 20%; Disc diamantat – 2 buc., 170 lei, 20%; Burghiu SDS – 5 buc., 2 lei, 20%; Daltă SDS – 5
buc., 2 lei, 20%. Total, 329 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare. 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 prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul
vânzării la licitaţie, în contul RO89TREZ3215067XXX002664 cod fiscal 4286895 deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a
licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de
naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerţului; 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
obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în
conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246/216705, tasta
2 1, cu domnul Miu Adrian.

