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OFERTE SERVICIU
Angajăm muncitori necalificaţi şi şofer 
camion pentru firmă din România. Angajăm 
muncitori necalificaţi şi sofer tractor pentru 
Germania. Pentru mai multe detalii puteţi 
suna la +40751.165.544.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, 
organizează concurs pentru ocuparea a două 
posturi  de administrator patrimoniu, 
vacante pe perioadă nedeterminată în cadrul 
Serviciului Administrativ. Condiţii de parti-
cipare: - studii superioare în domeniul 
economic sau tehnic; - vechime în muncă de 
minim 5 ani; - experienta în activitatea de 
administrare clădiri de birouri sau spaţii 
didactice minim 1 an; - cunoştinţe operare 
PC (Word, Excel). Concursul va consta 
într-o probă scrisă (în data de 02.07.2015, 
ora 10.00) şi  un interviu ( în data de 
09.07.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 24.06.2015, 
ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. 
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet 
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, 
interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

SC EXPO NORD OLTENIA SA – Călimă-
neşti, Judeţul Vâlcea, anunţă organizarea 
evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor 
pentru un post de membru al Consiliului de 
Administraţie , in conformitate cu prevede-
rile OUG 109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a intreprinderilor publice , dupa 
cum urmează: CONDIŢII GENERALE SI 
SPECIFICE : Condiţii generale: - Să fie 
persoană fizică; -Să aibă cetăţenie română; - 
Capacitate deplină de exerciţiu; - Stare de 
sănătate corespunzătoare funcţiei pentru 
care candidează, atestată pe bază de docu-
mente medicale valabile; -Nu a desfăşurat 
activitate de poliţie politică; - Să nu facă 
parte din categoria persoanelor incapabile ori 
care au fost condamnate pentru infracţiunile 
prevăzute de art.6 din OUG nr.109/2011 , 
privind guvernanţa corporativă a intreprin-
derilor publice; - Să nu facă parte din mai 
mult de 5 consilii de administraţie ale unor 
regii autonome sau societaţi comerciale; - Nu 
a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu 
i-a incetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare in ultimii 2 ani; 
Condiţii specifice: - Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
in domeniile: managementul afacerilor, 
economic, juridic, şi/sau tehnic; - Vechime în 
funcţie de conducere minim 3 ani; - Experi-
enţă in activitatea de administrare /manage-
ment a/al unor intreprinderi publice sau a/al 
unor societăţi comerciale. Criterii de evaluare 
a candidaţilor pentru CA: 1.Abilităţi mana-
geriale; 2.Capacitate de analiză şi sinteză; 
3.Capacitate de luare a deciziei; 4. Abilităţi 
de comunicare; 5. Capacitate de înţelegere a 
noţiunilor tehnice şi financiare; 6.Orientare 
către rezultate. Documente necesare pentru 

depunerea candidaturii : 1. Curriculum 
vitae; 2. Cazier fiscal; 3. Cazier judiciar; 4. 
Copii legalizate după acte de studii; 5. Copie 
act identitate; 6.Copie carnet de muncă 
(documente doveditoare vechime, speciali-
tate); 7.Adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate; 8.Declaraţie pe propria 
răspundere prin care candidatul va confirma 
că nu se află într-una din situaţiile prevăzute 
la art.6 din OUG 109/2011 privind guver-
nanţa corporativă a intreprinderilor publice 
sau că nu a suferit o condamnare pentru o 
infracţiune legată de conduita profesională; 
Etapele de desfăşurare a selecţiei: 1.Selecţia 
dosarelor de inscriere. 2.Interviul candida-
ţilor selectaţi. Pentru interviu se stabileşte un 
punctaj maxim de 100 puncte . Punctajul 
minim necesar pentru a fi declarat ‘‘admis’’ 
este de 70 puncte. Selecţia se realizează cu 
respectarea principiului nediscriminării , 
tratamentului egal şi transparenţei. Candida-
turile: Candidaturile şi documentele solici-
tate se vor depune în termen de 10 zile de la 
data pubicării anunţului, la Registratura SC 
Expo Nord Oltenia SA , Călimăneşti, str. 
Calea lui Traian, nr.306, Judeţul Vâlcea în 
plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primii un 
număr de înregistrare şi data depunerii 
candidaturii. Plicul va avea menţionat ‘‘  
Candidatura pentru funcţia de membru în 
Consiliul de Administraţie a SC Expo Nord 
Oltenia SA ‘‘, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, 
precum şi numele , prenumele şi domiciliul 
candidatului. Rezultatul selecţiei  dosarelor 
se va publica în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data limită de depunere a acestora pe 
site-ul SC Expo Nord Oltenia SA , Călimă-
neşti, Judeţul Vâlcea – www.oltexpo.ro. 
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de 
selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul 
unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării 
interviului urmând să fie afişat pe site-ul SC 
Expo Nord Oltenia SA , Călimăneşti, Judeţul 
Vâlcea – www.oltexpo.ro. Relaţii la sediul SC 
Expo Nord Oltenia SA, Călimăneşti, Judeţul 
Vâlcea, nr. de telefon 0250/751.996, persoana 
de contact d-na Pripas Georgeta.      
 

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Popo-
rului  Român” demon-
strează: traco-dacii au fost 
printre primele popoare 
europene, au creat o civili-
zaţie superioară, erau 
viteji, au făurit primul 
calendar şi credeau în nemurirea sufle-
tului. 0761.674.276, 0733.940.772

CITAȚII
Se citează la Judecătoria Petroşani, în data de 
0 1 . 0 7 . 2 0 1 5 ,  o r a  8 : 4 5 ,  î n  d o s a r  n r. 
7547/278/2008 - partaj judiciar, următorii: 
Colcer Elena c. Nariţa, Costruţ Petru, Costruţ 
Maria sau moştenitorii acestora şi moştenitorii 
lui Moldovan Ileana.

Dodun Rodica cu domiciliul în sat. Covasna, 
com. Costuleni, jud. Iaşi este chemată la 
Tribunalul Iaşi în 16.06.2015, ora 9.00 în 

Dosar nr. 506/286/2014 în proces cu Moraru 
Alexandru.

Judecător ia  Iaş i ,  Comple t  3 ,  dosar 
34650/245/2012, numitii Spiridon Mariea, loc. 
Constanţa, bvd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 
193, Giosan Elena, loc. Campulung Moldove-
nesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia, 
loc. Piteşti, bvd Petrochimiştilor, bl. B21, 
Doboş Eugenia, loc. Timişoara, str. Silistra nr. 
7, Doboş Felicia, Doboş Viorel, Ruja Iuliana, 
com. Andrieşeni, jud. Iaşi, se citeaza pentru 
termenul din 20 iulie 2015, ora 9.00.

Pârâtul Bahriogullari Yunus este citat pentru 
data de 25.06.2015, ora 9.00, la Judecătoria 
Roman, Completul C4,  Piaţa Roman Vodă nr. 
1, loc. Roman, jud. Neamţ, în dosarul civil nr. 
1552/866/2014, având ca obiect contestaţie la 
executare, în contradictoriu cu contestatoarea 
Iordache Nicoleta.

Mălăncioiu Daniela Elena, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Alexandru 
Odobescu nr.7, judeţul Argeş, este citată în 
data de 25.06.2015, 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.
 
Angelescu Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piteşti, str. Trivale nr.49, judeţul 
Argeş, este citată în data de 25.06.2015, 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.

Racu Viorel cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Ibăneşti, jud. Botoşani, este chemat în data de 
16.06.2015 la Judecătoria Dorohoi în calitate 
de pârât, dosar nr. 772/222/2015 având ca 
obiect ,,divorţ”, reclamant  Racu Petronela.

Numitul Cojocaru Marin, născut la data de 
11.03.1912, cu ultimul domiciliu în comuna 
Lungeşti, județul Vâlcea, este citat în data de 
17.06.2015, ora 08.30 la Judecătoria Drăgă-
şani, județul Vâlcea, complet C5 în calitate de 
pârât în dosarul nr. 3648/223/2014 având ca 
obiect declarare judecătorească a morții numi-
tului Cojocaru Marin, dispărut pe front în al 
doilea război mondial, reclamantă fiind Papa 
Maria.

DIVERSE
Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator judiciar în dosarul 1791/111/2015 

aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Lohnflex Shoes S.R.L. CUI 
33721577 J05/1592/2014 îi anunţă pe toţi 
creditorii societăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2014 şi, în consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra averii debi-
toarei S.C. Lohnflex Shoes S.R.L. este data de 
17.07.2015; 2. termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al creanţelor va fi data de 
31.07.2015; 3. termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații  va fi data de 
07.08.2015 şi termenul pentru afişarea tabe-
lului definitiv al creanțelor va fi data 
14.08.2015; 4. prima şedinţă a adunării credi-
torilor va avea loc în data de 05.08.2015, ora 
14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit 
lichidator judiciar în dosarul 1792/111/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe 
debitoarea S.C. Agilemn S.R.L. CUI 28318226 
J05/670/2011 îi anunţă pe toţi creditorii socie-
tăţii sus menţionate că s-a deschis procedura 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 şi, în conse-
cinţă: 1. termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei dumneavoastră 
asupra averii debitoarei S.C. Agilemn S.R.L. 
este data de 20.07.2015; 2. termenul limită de 
verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi 
comunicare a tabelului preliminar al crean-
ţelor va fi data de 31.07.2015; 3. termenul 
pentru soluționare eventualelor contestații va 
fi data de 10.08.2015 şi termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanțelor va fi 
data 26.08.2015; 4. prima şedinţă a adunării 
creditorilor va avea loc în data de 05.08.2015, 
ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

Private Liquidation Group IPURL numit 
a d m i n i s t r a t o r  j u d i c i a r  î n  d o s a r u l 
1379/111/2015 af lat pe rolul Tribunalului 
Bihor, privind pe debitoarea S.C. Kukori 
S.R.L. CUI 25063578 J5/167/2009 îi anunţă pe 
toţi creditorii societăţii sus menţionate că s-a 
deschis procedura prevăzută de Legea nr. 
85/2006 şi, în consecinţă: 1. termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţei dumneavoastră asupra averii debi-
toarei S.C. Kukori  S.R.L. este data de 
17.07.2015; 2. termenul limită de verificare a 
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar al creanţelor va fi data de 
06.08.2015; 3. termenul pentru soluționare 
eventualelor contestații  va fi data de 
13.08.2015 şi termenul pentru afişarea tabe-

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Anunț. ANAF - D.G.R.F.F. Ploiești - A.J.F.P. Prahova - 
S.F.O Bușteni, anunță organizarea licitației privind vânzarea imobilului - locuință 
situată în Sinaia, str. Ghioceilor nr. 2-12, jud. Prahova, compusă din parter în 
suprafață utilă de 128,63 mp, terasă în suprafață de 21,29 mp, etaj în suprafață 
utilă de 126,48 mp, balcon în suprafață de 2,47 mp., proprietate a d-lui. Popescu 
Gheorghe și a d-nei Popescu Mihaela - Zizi. Licitația se va desfăsura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. Prahova în ziua de 
23.06.2015, ora 11.00. Prețul de pornire al licitației este de 373.610 lei, exclusiv 
T.V.A. Locuința este amplasată pe un teren în suprafață de 300 mp, domeniul privat 
al Orașului Sinaia, concesionat. Anunțul nr. 22748/08.06.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condiții de participare și acte necesare la depunerea ofertelor 
puteți apela nr. de telefon 0244.320155, persoană de contact Mihai Voicu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  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 Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250048. Nr. 29143/08.06.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile: - Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2002 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
18248 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte, în data de 25.06.2015, ora 
14.00. Anunțul nr. 29143/08.06.2015 
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 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
10.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  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 Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 250031. Nr. 29142/08.06.2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile:- Autoutilitară marca 
Mercedes Benz, an fabricație 2003 - 
Prețul de pornire al licitației este de 
19584 lei, exclusiv TVA, la sediul din 
strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 
de Munte, în data de 25.06.2015, ora 
10.00. Anunțul nr. 29142/08.06.2015 
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 numarul 0244.283006, persoană 
de contact Samoilă Cezar. Data afișării: 
10.06.2015.
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lului definitiv al creanțelor va fi data 
31.08.2015; 4. prima şedinţă a adunării credi-
torilor va avea loc în data de 11.08.2015, ora 
14.00, la adresa Private Liquidation Group 
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, 
județul Bihor.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 
FINANCIARĂ DECIZIA NR. 1073 / 
05.06.2015 Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 
alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 14 
din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supra-
veghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, prevederile 
Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statu-
tului juridic al acţiunilor care se tranzacţio-
nează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, hotărârea AGEA 
24 IANUARIE S.A. PLOIEŞTI privind „ ... , 
tranzacţionarea acţiunilor în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare” publicată 
în Monitorul Oficial al României, partea a 
IV-a, nr. 1146/04.03.2015, prevederile art. 4 din 
Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind 
statutul juridic alactiunilor care se tranzacţio-
nează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valo-
rilor mobiliare necotate, prevederile Deciziei 
nr. 414/13.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti 
S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor emise de 24 IANU-
ARIE S.A. PLOIEŞTI în cadrul sistemului 
alternativ administrat, solicitarea forrnulata 
de societatea 24 IANUARIE S.A PLOIEŞTI, 
prin SSIF CONFIDENT INVEST BUCU-
REŞTI S.A. de emitere a Deciziei ASF de 
admitere la tranzacţionare pe sistemul alter-
nativ de tranzacţionare administrat de Bursă 
de Valori Bucureşti S.A. prin adresa înregis-
trată la ASF cu nr. RG/46155/14.05.2015, în 
baza analizei direcţiei de specialitate şi a 
hotărârii adoptate în şedinţa din data de 
04.06. 2015, Consiliul Autorităţii de Suprave-
ghere Financiară a decis emiterea următorului 
act individual DECIZIE Art. 1. Se admit la 
tranzacţionare pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., acţiunile emise de societatea 
24 IANUARIE S.A. PLOIEŞTI (CUI 
1343490). Art. 2. Societatea 24 IANUARIE 

S.A. PLOIEŞTI şi Bursa de Valori Bucureşti 
S.A. au obligaţia să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor prezenţei Decizii, cu respectarea 
Legii nr. 151/2014 şi Regulamentului ASF nr. 
17/2014. Art. 3. Prezenta Decizie se comunica 
societăţii 24 IANUARIE S.A. PLOIEŞTI, 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe 
pagina de web şi în Buletinul electronic al 
A.S.F.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 
FINANCIARĂ DECIZIA NR. 1083 / 
05.06.2015 Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 
alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 14 
din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, aprobată cu modi-
ficări şi completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarifi-
carea statutului juridic al acţiunilor care se 
tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe 
piaţa valorilor mobiliare necotate, hotărârea 
AGEA a societatii MOBEX SA Târgu Mureş, 
privind  ... , “efectuarea demersurilor legale 
necesare in vederea admiterii la tranzactio-
nare a actiunilor emise de societate in cadrul 
sistemului alternative de tranzactionare 
administrat de SC Bursa de Valori Bucuresti 
SA (BVB)”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 1206/06.03.2015, 
prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 
17/2014 privind statutul juridic al actiunilor 
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, 
prevederile Deciziei nr. 423/13.05.2015 a 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind 
acordul de principiu cu privire la tranzacţio-
narea acţiunilor emise de societatea MOBEX 
SA Târgu Mureş în cadrul sistemului alter-
nativ administrat, solicitarea forrnulata de 
societatea MOBEX SA Targu Mures, inregis-
trata la ASF de admitere la tranzacţionare pe 
sistemul alternativ de tranzacţionare admi-
nistrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A., în 
baza analizei direcţiei de specialitate şi a 
hotărârii adoptate în şedinţa din data de 
04.06. 2015, Consiliul Autorităţii de Suprave-
ghere Financiară a decis emiterea următo-
rului act individual DECIZIE Art. 1. Se 

admit la tranzacţionare pe sistemul alternativ 
de tranzacţionare administrat de Bursa de 
Valori Bucureşti S.A., acţiunile emise de 
societatea MOBEX SA Târgu Mureş (CUI 
1222544). Art. 2. Societatea MOBEX SA 
Târgu Mureş şi Bursa de Valori Bucureşti 
S.A. au obligaţia să întreprindă demersurile 
necesare în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor prezenţei Decizii, ale Legii nr. 
151/2014 şi Regulamentului ASF nr. 17/2014. 
Art. 3. Prezenta Decizie se comunică socie-
tăţii MOBEX SA Târgu Mureş, Bursei de 
Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina 
de web şi în Buletinul electronic al A.S.F.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE 
FINANCIARĂ DECIZIA NR. 1076 / 
05.06.2015 Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 
alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi art. 14 
din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, orga-
nizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supra-
veghere Financiară, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, prevederile 
Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statu-
tului juridic al acţiunilor care se tranzacţio-
nează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa 
valorilor mobiliare necotate, hotărârea AGEA 
BUCUR SA, privind  ... , “tranzactionarea 
actiunilor emise de societate in cadrul siste-
mului alternativ de tranzactionare administrat 
de SC Bursa de Valori Bucuresti”, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 
nr. 1169/05.03.2015, prevederile art. 4 din 
Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind 
statutul juridic al actiunilor care se tranzacţi-
onează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valo-
rilor mobiliare necotate, prevederile Deciziei 
nr. 383/05.05.2015 a Bursei de Valori Bucureşti 
S.A. privind acordul de principiu cu privire la 
tranzacţionarea acţiunilor emise de societatea 
BUCUR SA Bucuresti în cadrul sistemului 
alternativ administrat, solicitarea formulata 
de societatea BUCUR SA Bucuresti de 
emitere a Deciziei ASF de admitere la tranzac-
ţionare pe sistemul alternativ de tranzacţio-
nare administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S.A., în baza analizei direcţiei de specialitate şi 
a hotărârii adoptate în şedinţa din data de 

04.06. 2015, Consiliul Autorităţii de Suprave-
ghere Financiară a decis emiterea următorului 
act individual DECIZIE Art. 1. Se admit la 
tranzacţionare pe sistemul alternativ de 
tranzacţionare administrat de Bursa de Valori 
Bucureşti S.A., acţiunile emise de societatea 
BUCUR SA Bucuresti (CUI 11584234). Art. 2. 
Societatea BUCUR SA Bucuresti şi Bursa de 
Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să între-
prindă demersurile necesare în vederea 
punerii în aplicare a prevederilor prezentei 
Decizii, ale Legii nr. 151/2014 şi Regulamen-
tului ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta Decizie 
se comunică societăţii BUCUR SA bucuresti, 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe 
pagina de web şi în Buletinul electronic al 
A.S.F.

ADUNĂRI GENERALE
Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Decizia nr. 1072/05.06.2015: Având în vedere 
următoarele: prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) 
şi d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi 
(3), art. 7 alin. (2) şi art.14 din O.U.G. nr. 
93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile Legii nr. 151/2014 
privind clarificarea statutului juridic al acţi-
unilor care se tranzacţionează pe Piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare 
necotate, hotărârea A.G.E.A. a societăţii 
Athenee Palace S.A. Bucureşti prin care „se 
aprobă efectuarea de către Societate a deme-
rsurilor legale necesare în vederea admiterii 
la tranzacţionare a acţiunilor emise de socie-
tatea Athenee Palace S.A în cadrul siste-
mului   a l ternat iv  de  t ranzacţ ionare 
administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
AeRO”, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, nr. 1636/27.03.2015, 
prevederile art.4 din Regulamentul ASF nr. 
17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor 
care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ 
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, 
prevederile Decizei nr. 424/13.05.2015 a 
Bursei de Valori Bucureşti S.A. privind 
acordul de principiu cu privire la tranzacţio-
narea acţiunilor emise de societatea Athenee 

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. 510029. Nr. 6342 din 08.06.2015. Anunț privind vânzarea 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 25.06.2015, 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 Manailescu Doru Victor cu sediul în loc. Cuza 
Vodă, județul Călărași, cod fiscal 1671029510039, în dosar de executare nr. 
6342/2013, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Teren 
arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza Vodă, județul Călărași tarlaua 77/4, 
parcela 6 - valoare 10.176 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare 
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. 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 data 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 09.06.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș. Invitație de participare. Ministerul Finanțelor Publice - 
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 zona II să depună până cel târziu 
în data de 23.06.2015, ora 12.00, oferte în vederea desemnării de practicieni în 
insolvență în dosarele de insolvență privind debitoarele: SC Pedros Holding 2008 
SRL – dosar nr. 88/1259/2015, SC MLC Power Distributie SRL – dosar nr. 
371/1259/2014, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform 
prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență 
agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea 
loc în data de 24.06.2015, ora 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Argeș din B-dul. Republicii, nr. 118, mun. Pitești, jud. Argeș. Relații 
suplimentare se pot afla la tel 0248.211511, int. 3345.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Târgoviște, Calea Domnească nr. 166 Fax: 
0245.615916; Telefon: 0245.616779. Invitație de participare. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița invită practicienii în insolvență înscriși pe 
Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare 
Fiscală pentru zona XIV să depună, până cel târziu în data de 19.06.2015, ora 13.00, 
ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență 
nr. 1792/120/2015 privind S.C. Nezo Muntenia Trans SRL – Târgoviște, nr. 
2346/120/2015 privind S.C. Summa Business Solutions SRL – Cobia, nr. 
1639/120/2015 privind S.C. Agnis-Nei Ecxpeditii SRL – Văcărești, nr. 
1244/120/2015 privind S.C. Terrano SRL – Moreni, nr. 3173/120/2014 privind S.C. 
La Tararo SRL – Crevedia, nr. 1120/120/2014 privind S.C. Reper Beton SRL – 
Târgoviște aflate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform prevederilor 
art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală.
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Palace S.A. Bucureşti în cadrul sistemului 
alternativ administrat de B.V.B., solicitarea 
formulată de societatea Athenee Palace S.A. 
Bucureşti, prin intermediarul SSIF BT Secu-
rities S.A., privind emiterea Deciziei A.S.F. 
de admitere la tranzacţionare pe sistemul 
alternativ de tranzacţionare administrat de 
Bursa de Valori Bucureşti S.A.,prin adresa 
î n r e g i s t r a t ă  l a  A . S . F.  c u  n r . 
RG/46568/15.05.2015, în baza analizei direc-
ţiei de specalitate şi a hotărârii adoptate în 
şedinţa din data de 04.06.2015, Consiliul 
Autorităţii de Supraveghere Financiară a 
decis emiterea următorului act individual 
DECIZIE: Art. 1. Se admit la tranzacţionare 
pe sistemul alternativ de tranzacţionare 
administrat de Bursa de Valori Bucureşti 
S.A., acţiunile emise de societatea Athenee 
Palace S.A. Bucureşti (CUI: 1569250). Art. 
2. Societatea Athenee Palace S.A. Bucureşti 
şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. au obliga-
iţia să întreprindă demersurile necesare în 
vederea punerii în aplicare a prevederilor 
prezentei Decizii ale Legii nr. 151/2014 şi ale 
Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014. Art. 3. 
Prezenta Decizie se comunică societăţii 
Athenee Palace S.A. Bucureşti, Bursei de 
Valori Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina 
de web şi în Buletinul electronic al A.S.F. 
Preşedinte Mişu Negriţoiu.

LICITAȚII
S.C. Ecologic Prest S.R.L., societate în fali-
ment, prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la 
vânzare prin licitaţie, teren în suprafaţă de 
1.532 mp situat în intravilanul Comunei 
Corneşti, Sat Postarnacu, tarlaua 4, parcela 
Cc-34, Judeţul Dâmboviţa la preţul de 17.550 
lei (preţ fără TVA). Licitaţia se va ţine în data 
de 12.06.2015 ora 14:00, la sediul lichidato-
rului din Ploieşti, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în data 
de 15.06.2015, 17.06.2015, 19.06.2015, 
22.06.2015, 24.06.2015, 26.06.2015, 29.06.2015, 
01.07.2015, 03.07.2015, la aceeaşi oră şi 
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condi-
ţiile de participare se pot obţine numai de la 
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; 

mobil: 0761132931/0723357858; www.andre-
iioan.ro. 

S.C. Dumob Design S.R.L., societate în fali-
ment, prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la 
vânzare prin licitaţie, autoutilitară marca 
Dacia 1305, an fabricaţie 2002, nefuncţională, 
descompletată, la preţ de material recuperabil, 
respectiv 640 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se 
va ţine în data de 12.06.2015 ora 14:30, la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul 
în care bunul nu va fi adjudicat, licitaţia se va 
ţine în data de 15.06.2015, 17.06.2015, 
19.06.2015, 22.06.2015, 24.06.2015, 26.06.2015, 
29.06.2015, 01.07.2015, 03.07.2015, la aceeaşi 
oră şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi 
condiţiile de participare se pot obţine numai 
de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 
0244597808; mobil: 0761132931/0723357858; 
www.andreiioan.ro.

Penitenciarul Ploiesti, cu sediul in localitatea 
Ploiesti , Strada Rudului , Nr 49, Judetul 
Prahova,  te lefon  0244/526834,  FAX 
0244/595356, organizeaza pe data de 
15.07.2015,  ora 11,00, la sediul unitatii – lici-
taţie publica cu strigare pentru valorificarea a 
426 mc masă lemnoasă pe picior existentă  pe 
amplasamentul din Comuna Berceni, Judetul 
Prahova, imobil aflat în administrarea Peni-
tenciarului Ploiesti. Pretul de pornire al  licita-
tiei este 115 lei/mc.Garantia de participare 
este de 4901 lei. In caz de neadjudecare, lici-
tatia se va repeta in data de 22.07.2015, ora 
11,00, respectiv 29.07.2015, ora 11,00. Condi-
tiile privind participarea si adjudecarea sunt 
cuprinse in documentatia de atribuire, care se 
poate procura contracost ( 10 lei ) de la sediul 
penitenciarului ploiesti, de luni pana vineri, 
intre orele 08,30-15,30 incepand cu data de 
10.06.2015, pana pe data de 10.07.2015.

Consiliul Local Breaza organizează: Închiri-
erea prin licitaţie publică cu strigare, a unor 
spaţii din incinta sediului Primăriei Breaza, 
str. Republicii, nr. 82 B, în vederea desfăşurării 
unor servicii în scopul satisfacerii interesului 
public şi social. Suprafaţă de închiriat este de 
412,06 mp. Durata închirierii este de 5 ani cu 

posibilitatea prelungirii în condiţiile legii. 
Preţul de pornire la licitaţie este de 31 lei/mp/
lună. Condiţiile de participare se regăsesc în 
Caietul de Sarcini care se poate procura de la 
sediul Primăriei Breaza pentru suma de 50 lei. 
Taxa de participare este de 50 lei, nerambura-
sabila. Garanţia de participare este de 25.548 
lei şi se poate achita în contul RO68 TREZ 
5225 006X XX00 2748. Termen depunere 
documente prevăzute în Caietul de Sarcini: 
25.06.2015, ora 10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 
25.06.2015, ora 10:30.

Consiliul Local al Oraşului Sulina cu sediul în 
oraşul Sulina, str. I, nr. 180, judeţul Tulcea, 
anunţă că la data de 07.07.2015, orele 1430, 
organizează licitaţie publică în vederea închi-
rierii unui bun imobil aparţinând domeniului 
privat al oraşului Sulina, respectiv: - teren în 
suprafaţă totală de 146 mp., situat în oraşul 

Sulina, pe str. A VI-a, nr. 22B – preţ de pornire 
licitaţie –8,07lei/mp/an; Închirierea bunului 
prezentat mai sus se efectuează pe o perioadă 
de 10 (zece) ani cu posibilitatea prelungirii cu 
încă 1/2 din durata iniţială. Ofertanţii, 
persoane fizice şi juridice, pot obţine docu-
mentele licitaţiei (Caiet de Sarcini şi Instruc-
ţ i u n i  p e n t r u  O f e r t a n ţ i  p r e c u m  ş i 
Regulamentul-Cadru privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiilor publice deschise) 
contracost de la sediul Primăriei oraşului 
Sulina. Eventualele informaţii suplimentare se 
pot obţine la numărul de telefon 0240/543003, 
0240/543001. Documentele necesare partici-
pării la licitaţia publică vor fi depuse până la 
data de 06.07.2015, orele 16:00. În cazul în 
care bunurile imobile mai sus nominalizate nu 
au fost adjudecate în totalitate în cadrul 
acestei licitaţii, se va proceda la organizarea 
unor alte două licitaţii, respectiv 14.07.2015, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 

Nr. 311328 din 09.06.2015. Dosar de executare nr. 10811/2015. Anunț privind 

vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Iunie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată,cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 

24 Iunie 2015, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 

licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Edilizia 

Umbra Blok SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Amara, nr. 10, jud. Ialomița, 

cod de identificare fiscală 21572226: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 

(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 

Buldoexcavator FAI 590B, an fabr. 1992, c.c. 3865 cm3, 63 kw. Preț de pornire al 

licitației, exclusiv TVA: 18900 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. Regimul și 

cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile 

sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 

bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 

până cel târziu în data de 22 Iunie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 

vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 

beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va 

face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 

fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 

au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și 

la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu 

sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 

introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 

de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-

173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 

urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 09.06.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Nr. 31697 

din 09.06.2015. Dosare exec. nr. 16E și 58S. Anunț. A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploiești. 

A.J.F.P. Teleorman. S.F.M. Roșiori de Vede. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08.07.2015, ora 10.00, la 

sediul S.F.M. din localitatea Roșiori de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin 

licitație publică (II) următoarele bunuri mobile și imobile, proprietate a debitorului: - 

SC Evana Agroserv SRL, cu domiciliul fiscal în Roșiori de Vede, județ Teleorman, CUI 

25495746. Denumirea bunului mobil: - cuptor electric Moretti Forni-T97E = 18.000 

lei (preț fără TVA); - malaxor aluat BRV-IM44DS = 3.075 lei (fără TVA); - mașină 

grisine GR/25 Cheap = 6.750 lei (fără TVA); - friteuză electrică cu o cuvă cap. 25 litri 

STR—1150 = 1.575 lei (preț fără TVA). - SC Stroe Florea SRL, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Roșiori de Vede, str. Cpt. Dumitrescu, nr. 9-11, județ Teleorman, CUI = 

5964031. Denumirea bunului imobil: - teren intravilan cu S = 1735,62 m2; - un 

număr de 8 clădiri după cum urmează: - C1 - depozit cu S1 = 218,72 mp = 25.125 

lei (fără TVA); - C2 - magazie cu S2 = 96,90 mp = 900 lei (fără TVA); - C4 - garaj cu 

S4 = 89,60 mp = 11.400 lei (fără TVA); - C5 - garaj cu S5 = 55,43 mp = 6.750 lei 

(fără TVA); - C6 - depozit cu S6 = 55,82 mp = 2.475 lei (fără TVA); - C7 - depozit cu 

S7 = 233,91 mp = 21.750 lei (fără TVA); - C8 - wc cu S8 = 3,74 mp = 0; - C9 - cabină 

poartă cu S9 = 5,88 mp = 0. Valoare clădiri = 68.400 lei (preț fără TVA); Valoare 

teren = 142.050 lei (preț fără TVA); Valoarea totală proprietate = 210.450 lei (preț 

fără TVA). Prețurile reprezintă 75% din valoarea inițială, nevalorificate la licitația (I). 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre 

acestea organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare. Potrivit 

prevederilor O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, pentru 

participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor, trebuie să se 

prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu următoarele documente: - 

oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul de 

pornire a licitatiei care se depune la Trezoreria Alexandria, cont IBAN 

RO48TREZ6065067XXX006878; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; - pentru persoanele juridice, copie după CUI eliberat de O.R.C.; - pentru 

persoanele fizice copie după actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali 

că nu au obligații fiscale restante față de bugetul local și bugetul general consolidat. 

Informații la telefon 0247.466521 sau la Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Metamaxa SH SRL - Curtea de 

Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare (ron, fără TVA): Clădire în suprafață 

de 25 mp, construită din aluminiu și PVC, 8.800 lei; Centrală termică, 190 lei; 

Rafturi, 365 lei; Sistem alarmă, 90 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele 

de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 

menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 

plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a 

licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației 

suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 

RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada ca 

nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 

din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 24.06.2015. Licitația va 

avea loc în data de 25.06.2015, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal 

Curtea de 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 311327 din 09.06.2015. Dosar de executare nr. 11260/2014. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Iunie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată,cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
24 Iunie 2015, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Tatu Invest 
SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Cosminului, bl. BN5, sc. B, ap. 24, jud. 
Ialomița, cod de identificare fiscală 24438602: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul): Autoutilitară Ford Transit furgon, an fabr. 2010, c.c. 2402 cm3, 74 kw, 
masa max. aut. 3500 kg. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 18081 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 22 Iunie 
2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va 
vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 
Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont 
card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 09.06.2015.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și  ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Radulescu Florian – Bălilești, după cum 
urmează: Denumire: Opel Astra Caravan, serie motor 02NE4129. Valoare [Ron, fără 
TVA]: 3.550 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650 deschis la Trezoreria 
Mioveni, 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 
22/06/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 23/06/2015, ora 11:00:00, 
la Mioveni. 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 Mioveni, tel. 0248.260665.

orele 14:30 şi la data de 21.07.2015, orele 
14:30. Pentru aceste două licitaţii ulterioare 
documentele necesare participării vor fi 
depuse până la data de 13.07.2015, orele 16:00 
şi respectiv 20.07.2015, orele 16:00.

1. Date identificare achizitor Societatea Fise 
Electrica Serv S.A - SISE Electrica Transil-
vania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 Decem-
brie nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 0372/680372, 
fax 0268/305504, achiziționeaza „Separatoare 
de înaltă tensiune”, Cod CPV 31214110-3 –
Separatoare; în cantitățile şi condițiile prevă-
zute în documentația de atribuire;  2. 
Procedura aplicată: „Licitație deschisa”. 
Prezenta nu este o procedură de achiziții 
publice, ci se derulează conform procedurii de 
achiziții interne a Societatii Fise Electrica 
Serv SA; 3. Împărtire pe loturi: NU; 4. Nu se 
acceptă oferte alternative; 5. Locul de livrare 
a produselor: DDP benficiar depozitele SISE 
Transilvania Sud din orasele Brasov, Mures, 

Alba, Sf. Gheorghe, M. Ciuc si Sibiu; 6. 
Natura si cantitatea produselor ce se vor achi-
zitiona: „Separatoare de inalta tensiune”, 
cantitate acord cadru: min.  9 buc. –max. 18 
buc; 7. Durata acordului cadru: 12 luni de 
zile. Termenul de livrare: max. 30 zile de la 
data semnarii contractului subsecvent; 8. a. 
Data limita de primire a ofertelor: 01.07.2015, 
ora 09.00. Data deschiderii  ofertelor: 
01.07.2015, ora 10.00; b. Adresa la care se 
depun ofertele : sediul SISE Electrica Transil-
vania Sud, Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, 
etaj I, secretariat general; c. Limba de redac-
tare a ofertelor: limba romana; 9. Modalităţile 
de finanţare: surse proprii; 10. Criterii de 
calificare conform prevederilor din Fisa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 
de zile de la data deschiderii ofertelor; 12. 
Criteriul de atribuire a contractului: „pretul 
cel mai scazut”; 13. Garantie de participare: 
conform Documentatie de atribuire; 14. 
Documentatia de atribuire costa 150 lei, fara 

TVA, procurata de la sediul achizitorului. 
Persoane de contact: Mihaela Hosu: mihaela.
hosu@ts.electricaserv.ro.

Debitorul SC Euro Club Hoteluri şi Restau-
rante SRL societate în faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Apartamentele nr. 34 şi 
18 af late în blocul situat în Bucureşti, Str. 
Cercetătorilor nr.9, sector 4. Preţul de pornire 
al licitaţiei pentru apartamentul nr.34 (3 
camere) este de 47.309 euro inclusiv TVA. 
Preţul Caietului de sarcini este de 1.500 lei, 
exclusiv TVA. Preţul de pornire al licitaţiei 
pentru apartamentul nr.18 (3 camere) este de 
54.031 euro inclusiv TVA. Preţul Caietului de 
sarcini este de 1.500 lei, exclusiv TVA. Prima 
şedinţă de licitaţie a fost fixată la data de 
09.07.2015, ora 15.00 iar dacă apartamentele 
nu se adjudecă la această dată, următoarele 
şedinţe de licitaţii au fost fixate în data de 
23.07.2015,  06.08.2015,  20.08.2015 şi 
03.09.2015 ora 15.00 la acelaşi preţ de 
pornire. Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de:  -consemnarea în contul nr. 
RO86FNNB000102560484RO01 deschis la 
Credit Europe Bank România, Sucursala 
Bucureşti, cel târziu cu o zi înainte de data şi 
ora stabilită pentru şedinţa de licitaţie, a 
garanţiei de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei; -achiziţionarea cel târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru şedinţa 
de licitaţie a Caietului de sarcini. Toate 
şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti nr.71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru 
relaţii  suplimentare sunaţi  la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

Debitorul SC Zadumit Com Prod SRL socie-
tate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Şi Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1.
Proprietate imobiliară, teren şi construcţii 
“Spaţiu Comercial Restaurant” situat în 

Municipiul Ploieşti, Bld. Republicii, Nr. 192, 
Judeţ Prahova. Preţul de pornire licitaţie este 
de 225.000,00 Euro exclusiv TVA. 2.Mijloace 
fixe în valoare de 15.106,50 Lei exclusiv TVA. 
Preţul caietului de sarcini pentru proprietatea 
imobiliară aflată în proprietatea SC Zadumit 
Com Prod SRL este de 2.500,00 lei exclusiv 
TVA. Preţul de pornire al licitaţilor pentru 
proprietatea imobiliară şi mijloacele fixe, 
aparţinând SC Zadumit Com Prod SRL repre-
zintă 100% din valoarea de piaţă exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de:  consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO72BITR003010064199RO01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Suc. 
Bucureşti, Ag. Ploieşti, până la orele 14.00 am 
din preziua stabilită licitaţiei, a garanţiei de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei;  achiziţi-
onarea până la aceeaşi dată a Caietului de 
sarcini şi a Regulamentului de licitaţie pentru 
proprietatea imobiliară şi pentru mijloacele 
fixe, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară şi pentru mijloacele 
fixe prima şedinţă de licitaţie a fost stabilită în 
data de 19.06.2015, ora 14.00, iar dacă bunu-
rile nu se adjudecă la această dată, următoa-
rele şedinţe de licitaţii vor fi în data de 
26.06.2015, 03.07.2015, 10.07.2015, 17.07.2015, 
ora 14.00. Toate şedinţele de licitaţii se vor 
desfăşura la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 
44A, Judeţ Prahova. Pentru relaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relaţii supli-
mentare şi vizionare apelaţi tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anunţul poate fi vizua-
lizat şi pe site www.dinu-urse.ro. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţi-
onală de Administrare Fiscală. Direcţia 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Municipal Câmpina. Bdul. Carol I nr. 31, 
județul Prahova, tel. 0244.376011, fax 0244.376010. Nr. 84784/04.06.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (2) din. O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.F.M. Câmpina organizează 
la sediul din Câmpina, Bdul. Carol I nr. 31 licitație publică deschisă în vederea 
vânzării următoarelor bunuri sechestrate: - în data de 22.06.2015, ora 13.00, 
imobil 294,658 mp, su. 276,35 mp și teren curți construcții 361 mp situat în 
Câmpina, str. Henri Coandă F.N., preț de pornire 326.945 lei, proprietatea debitoarei 
S.C. Lema Serv Com S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 22.06.2015, ora 
14.30, autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006, preț de pornire 18.100 lei, 
proprietatea debitoarei Onea Lucia – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 
23.06.2015, ora 13.00, apartamentul nr. 1 (S+P+E) s.u. 145,72 mp situat în 
Comarnic, str. Republicii nr. 4, parcela 596, tarlaua 40 și teren aferent în suprafață 
de 91,30 mp indiviz din suprafața totală de 247 mp, ce reprezintă amprenta la sol a 
construcției, preț de pornire 54.605 lei, proprietatea debitoarei S.C. Vulturul S.A. – 
Comarnic, jud. Prahova; - în data de 23.06.2015, ora 14.30, teren sport intravilan 
6387 mp și drum acces 477 mp, situate în Comarnic, str. Republicii nr. 3B, parcela 
679, tarlaua 40, preț de pornire 611.090 lei, proprietatea debitoarei S.C. Vulturul 
S.A. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 24.06.2015, ora 13.00, autoturism 
Peugeot 307, an fabricație 2006, preț de pornire 9.650 lei și autoturism Lada Vaz 
2121/40/Niva, an fabricație 2008, preț de pornire licitație 9.983 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Agresiv Design S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 
24.06.2015, ora 14.30, teren intravilan categoria fâneață 1740 mp, preț de pornire 
49.650 lei, proprietatea debitorului Oceanu Daniel Vasile – Valea Doftanei, jud. 
Prahova; - în data de 25.06.2015, ora 13.00, autoturism Land Rover, an fabricație 
2001, preț de pornire 12.323 lei, proprietatea debitoarei S.C. Fibec Trans S.R.L. – 
Câmpina, jud. Prahova; - în data de 25.06.2015, ora 14.30, autotractor Man, an 
fabricație 2005, preț de pornire 63.168 lei, proprietatea debitoarei S.C. Ahead Max 
S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 26.06.2015, ora 11.00, autoturism 
Peugeot 207, an fabricație 2008, preț de pornire 13.310 lei, proprietatea debitoarei 
Nistor Mariana Silvia – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 29.06.2015, ora 13.00, 
autoutilitară Man, an fabricație 1997, preț de pornire 21.610 lei, și fierăstrău 
Panglica Wood Mizer, an fabricație 2008, preț de pornire licitație 50.020 lei, 
proprietatea debitoarei S.C. Rodivers Service S.R.L. – Comarnic, jud. Prahova. 
Prețurile de pornire a licitației nu includ TVA. Anunțurile de vânzare pot fi consultate 
la sediul S.F.M. Câmpina, primăria în raza căreia își are domiciliul fiscal debitorul și 
pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de participare 
și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.376010, 
0244.376011, persoană de contact dl. Pavel Gheorghe.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 311326 din 09.06.2015. Dosar de executare nr. 32266028/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 09 Iunie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată,cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
24 Iunie 2015, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Bek Metal 
Material SRL cu sediul în localitatea Berceni, str. Petru Rareș, nr. 26k, jud. Ilfov, cod 
de identificare fiscală 32266028: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se 
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Uși 
de interior din panouri fibrolemnoase MDF, complet echipate, cantitate 659 buc. Preț 
de pornire al licitației, exclusiv TVA: 64.148 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 
24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 22 Iunie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  ( c a r e  s e  v a  v i r a  î n  c o n t u l 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria mun. 
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 09.06.2015.

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită 
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de 
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel 
târziu în data de 22.06.2015, ora 16.30 oferte în vederea desemnării unui practician 
în insolvență în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: S.C. Giloris S.R.L. 
(dosar nr. 849/3/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, Avramita Ioana I.I. 
(dosar nr. 931/98/2015), cu sediul în Andrășești, județul Ialomița, S.C. Roraf Serv 
S.R.L (dosar nr. 442/98/2015), cu sediul în Perieți, județul Ialomița, S.C. Sophim 
Grup S.R.L. (dosar nr. 443/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, S.C. 
Marian 74 Construct S.R.L. (dosar nr. 920/98/2015) cu sediul în Mărculești, județul 
Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 14 
din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 
privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.  Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
23.06.2015, ora 10.00, la sediul D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, 
B-dul. Matei Basarab nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face mențiunea: “A nu se 
deschide oferta înaintea datei de 23.06.2015, ora 10.00. Relații la telefon 
0243.237140, interior 171.

Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Serviciul Fiscal Municipal Roman. 
Jud. Neamț, Municipiul Roman, Piața 
Roman Vodă nr. 1. Număr de înregistrare ca 
operator de date cu caracter personal – 759. 
Dosar de executare nr. 21377284/ 2012. Nr. 
73443 din 03.06.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 
luna Iunie ziua 10. În temeiul art. 162 alin. (2) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, se face cunoscut că în ziua de 01, luna 
Iulie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea 
Roman, str. Piața Roman Vodă, nr. 1, se vor 
vinde prin licitație următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului Birou Notar 
Public Tudor Sorin cu domiciliul fiscal în 
localitatea Roman str. Cuza Vodă bl. 17, etaj 
P, ap. 11, cod de identificare fiscală 21377284. 
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/ 
scut i t*) :  1 .  Autoturism Peugeot  206, 
NT06VRP, An fabricație 2007, culoare gri, 
taxă specială prima înmatriculare achitată şi 
nerecuperată, 13.767 lei, 24%; 2. Autoturism 
Peugeot 407, NT73TDS, An fabricație 2005, 
culoare gri, taxă specială prima înmatriculare 
neachitată, 19.533 lei, 24%; 3. Autoturism 
Peugeot 307, NT66TCC, An fabricație 2004, 
culoare albastru, taxă specială prima înmatri-
culare neachitată, 15.628 lei, 24%; 4. Autotu-
r ism Renault  Megane,  NT50MIT,  An 
fabricație 2006, culoare roşu, taxă specială 
prima înmatriculare neachitată, 11.504 lei, 
24%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunu-
rilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modifică-
rile 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 bunu-
rilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare  sau, în cazul vânzării 
prin licitaţie, până în ziua precedentă terme-
nului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei 
de participare, reprezentând 10% din preţul 
de pornire a l icitaţiei ;  împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înre-
gistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer-
ţului; 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. Împo-
triva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecăto-
rească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în confor-
mitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 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 0233.740.129 int. 117. Data afişării: 
10.06.2015.

Consiliul Local al Comunei Lumina, jud. 
Constanţa, organizează în data de 30.06.2015, 
ora 10.00 la sediul din str. Mare nr. 170, lici-

taţie publică în vederea concesionării următoa-
relor suprafeţe de teren, ce fac parte din 
domeniul privat al comunei Lumina: 
a)- teren în suprafaţă 1650 mp, situat în extra-
vilanul comunei Lumina, jud. Constanţa, cu 
destinaţia activităţi apicole – stupina şi depozi-
tare. b)- teren intravilan în suprafaţă 2607 mp, 
situat în comuna Lumina, jud. Constanţa. str. 
Mare lângă rambleul de cale ferată, cu desti-
naţia activitate economică. c)- teren intravilan 
în suprafaţă 300 mp situat în com. Lumina 
jud. Constanţa, str. Mircea Cel Bătrân lot 62, 
cu destinaţia construcţie locuinţă. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
tel/fax, adresa de e-mail a persoanei de 
contact; Primăria Comunei Lumina, Lumina, 
Jud. Constanţa, Strada Mare nr. 170, cod 
907175, tel/fax 0241-251828, 0241-251744-
204177, cod fiscal 4671807, primarialumina@

yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: a) - teren în suprafaţă 1650 mp, 
situat în extravilanul comunei Lumina având 
destinaţia activităţi apicole – stupina şi depozi-
tare. b) - teren intravilan, situat în comuna 
Lumina în suprafaţă 2607 mp, str. Mare lângă 
rambleul de cale ferată având destinaţia activi-
tate economică. c)- teren intravilan în supra-
faţă 300 mp situat în com. Lumina str. Mircea 
Cel Bătrân lot 62 cu destinaţia construcţie 
locuinţa. 3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: Primăria Comunei Lumina jud.
Constanţa, Compartimentul Achiziţii Publice 
şi Concesiuni. Documentaţia va putea fi achi-
ziţionată începând cu data publicării anun-
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter 

personal – 20270.  Dosar de executare nr. 4100282/2015. Nr. 4408 din 08.062015.

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul  

2015 luna iunie ziua 24. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.  

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24, luna iunie, orele 11.00, anul 
 2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prinlicitație publică 

(licitația a I a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Taliom SRL cu 

domiciliul fiscal în jud. Călărași, localitatea Budești str. x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, 

cod de identificare fiscală: 4100282. Prețul de pornire a licitației pentru accestea este  

următorul (exclusiv TVA): Teren intravilan arabil în suprafață de 1238 mp - situat în  1. 

oraș Budești, jud. Călărași cu o valoare de 41.537,00 lei; Teren intravilan în  2. 

suprafață de 1042 mp, situat în oraș Budești, jud. Călărași cu o valoare de 34.959,00 

lei; Magazie cereale în suprafață de 200 mp, situată în oraș Budești jud. Călărași cu o  3. 

valoare de 17.163,00 lei; Total valoare = 93.659 ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare este 24% scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. 

g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu se 

cunosc. Creditori, Sarcini: X, X. 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 (ce se va vira în 

contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 

beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 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 art. 

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 completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații  

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 

0242.528304, orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 16.06.2015. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter 

personal – 20270. Dosar de executare nr. 3795980/2015. Nr. 4407 din 08.06.2015. 

Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile/ ansamblu de bunuri mobile. Anul 

2015 luna iunie ziua 24. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 24, luna iunie, orele 10.00, anul 
 2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație 

publică (licitația a III a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 

Societatea Agricola Furnica cu domiciliul fiscal în jud. Călărași, localitatea Fundeni str. 

x, nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală: 3795980. Prețul de pornire 

a licitației pentru acestea este următorul (exclusiv TVA): - Tractor Fendt Favorit 615 

LSA, preț 76.806 lei; - Plug Lemkel Opal 110, preț 7.775 lei; - Combină Sema 110, preț 

53.553 lei; - Semănătoare păioase SC 31 DN, preț 15.040 lei; - Plug Gregorie Besson 4 

brazde, preț 14.281 lei. Total valoare = 167.455 ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor mobile taxabilă în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare este 24% scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. 

g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: nu se 

cunosc. Creditori, Sarcini: X, X. 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 (ce se va vira în 

contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 

beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 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 art. 

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 completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Bunurile licitate vor fi 

diminuate cu 50%, licitația a III a conform legislației în vigoare. Pentru informații 

suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 

0242.528304, orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 16.06.2015.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Troter Romarg SRL - Curtea de 
Argeș, după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 178 CYN1A. Valoare (Ron, fără 
TVA): 3.100 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 
dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi 
c o n fi r m a t ă  c a  î n c a s a t ă  d e  c ă t r e  T r e z o r e r i e )  î n  c o n t u l 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 23.06.2015. Licitația va avea 
loc în data de 24.06.2015, ora 11.00, la Sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de 
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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

ţului. 3.2. Costul şi condiţiile de plată. 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la 
dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 
500lei şi a taxei de participare la licitaţie de 
250 de lei. 3.3 Garanţia de participare la lici-
taţie este în cuantum de 100 lei şi se poate 
depune în numerar la casieria concedentului 
sau în contul RO11TREZ2315006XXX020070 
deschis la Trezoreria Constanţa. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: Termenul limită de depunere a 
ofertelor este data de 29.06.2015 ora 16:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Ofertele se depun în plic închis la registra-
tură Primăriei Lumina, com.Lumina, Jud.
Constanţa, Strada Mare nr.170. 4.3. Prezen-

tarea ofertelor: Ofertele se vor prezenta 
conform instrucţiunilor din documentaţia de 
atribuire.5. Data şi locul la care se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: Şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura în data de: 
30.06.2015 ora 10 la Sala de Consiliu a 
Comunei Lumina Jud.Constanţa, Strada 
Mare nr.170. 6.Criteriul de atribuire: criteriul 
de atribuire ales de către autoritatea contrac-
tantă este este “oferta cu preţul cel mai 
mare” pentru plata redeventei. 7.Durata 
concesiunii: concesionarea se va face pentru 
o perioadă de 49 de ani.Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la nr. de telefon 0241-
251828.

Publicaţie de vânzare privind licitaţia publică 
din data de 12.06.2015. Debitorul SC Cement 
Services SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
Alion, nr.1, bl.B2, sc.6, ap.1, jud. Mehedinţi, 
CIF:9227784, J25/79/1997, aflată în procedura 
de faliment, dosar nr. 1482/101/2008 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul profesional ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud. Mehe-
dinţi şi debitorul SC EAST STAR TRADING 
SRL, CUI 11975086, societate în faliment 
conform dosarului nr. 8445/101/2007 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator 
judiciar Cabinet Individual de Insolvență 
Grădinaru Valentina scoate la vânzare: 
Proprietate imobiliara de tip rezidential P+E 
situata în Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 161, 
judetul Mehedinti compusă din teren curții 
constructii in suprafata de 300,46 mp CF 
53253 si constructie amplasată pe acest teren 
compusă din 5 camere, bucătărie, baie, terasă, 
hol, debadara şi pivniţă, Sc = 241.57 mp, 
Su=184.16 mp CF 53253-C1-U1 si dormitor, 
bucătărie, 2 WC-uri, terasă notat cu C1/2, 
încăperile notate cu 5,6,7,8 şi 9 (terasă) având 
o Su de 51,09 m.p. şi o Sc de 71,34 mp, beci cu 
o încăpere sub C1/1 situată în partea de SE a 
imobilului având nr. Cadastral 852/1/-1/2, 
intabulat în CF nr. 6678/N a loc. Dr. Tr. 
Severin sub nr. 819/cf/27.02.2002 având o Su 
de 30,74 mp si o SC de 42,37 mp, la un preţ de 
pornire în bloc a licitaţiei 57.000,00 euro ce se 
va achita în lei la cursul BNR din ziua plăţii. 
Pretul nu este afectat de TVA. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului din localitatea 
Dr. Tr. Severin str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 12.06.2015 orele 09,00. 
Titlurile executorii în baza cărora se va 
proceda la valorificarea bunurilor imobile 
d e s c r i s e  a n t e r i o r  s u n t  s e n t i n ț a  n r. 
417/06.10.2008 şi sentința nr. 230/F14.05.2008 

pronunțată de Tribunalul Mehedinți. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consem-
narea la banca, până la data începerii 
licitaţiei, a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i .  N r . c o n t 
RO02RZBR0000060003348409 deschis la 
Raiffeisen Bank SA Sucursala Dr. Tr. Severin. 
Relaţ i i  supl imentare  la  te lefoanele : 
0752819051; 0742592183, 0252354399 sau la 
sediul profesional al lichidatorului din loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi. Lichidator Judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, Cabinet Individual de Insolvență 
Grădinaru Valentina.

PIERDERI
Business Training Romania SRL declară pier-
dută ştampilă rotundă cu diametrul de 2.90 
cm. O declarăm nulă.

SC Panijor SRL declară nulă întreaga arhivă 
contabilă a societăţii constând în chitanţe, 
facturi, contracte, autorizaţii, etc, întrucât în 
data de 08.04.2015 a fost distrusă în totalitate 
ca urmare a incendiului produs la punctul de 
lucru din Comuna Giubega.  

Fast Plus S.R.L. RO16324763, declar pierdute 
următoarele chitanţe (nule): IFCH 0372351, 
IFCH 0372352.

Declar pierdut card de identitate R.A.T.B. cu 
număr de serviciu 13032 pe numele Mîţu 
Andrei- Robert. Îl declar nul.

Declar pierdut carnet de student pe numele 
Munteanu Mihai Constantin, student în 
cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, 
Facultatea de Energetică, Profil Ştiinţe Apli-
cate.


