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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: recepţioner, animator (fire sociabilă 
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucătar, 
ajutor bucătar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

În data de 03-06-2015, ora 10 va avea loc la 
sediul Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea, 
Concursul pentru ocuparea a 4 posturi vacante, 
personal contractual: referent gr. debutant în 
Centrul de zi; muncitor calificat gr. debutant în 
SPAAGISV; paznic în Comp. paza şi protecţie; 
inspector gr. debutant în Biroul achiziţii, infor-
matică, management proiecte. Condiţii de 
participare: A) Generale- conform art. 3 din 
H.G. nr.286/2011 modificată şi completată cu 
H.G. nr.1027/2014; B) Specifice, pentru: 
-muncitor calificat gr. debutant, studii: diplomă 
absolvire studii gimnaziale; diplomă de califi-
care în meseria de electrician; -paznic, studii: 
diplomă de bacalaureat. -referent gr. debutant, 
studii: diplomă de bacalaureat; -inspector gr. 
debutant, studii: diplomă de licenţă în domeniul 
stiinţelor administrative. Timp de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului, se vor 
depune dosarele de participare la concurs, ce 
vor cuprinde documente conform art.6 din H.G. 
nr. 286/2011. Concursul  va avea următoarele 
etape:1. Selecţia dosarelor: 25-26/05/2015. 2. 
Proba practică în data de 03-06-2015 ora 10 
pentru postul de muncitor calificat. 3. Proba 
scrisă în data de 03-06-2015, ora 11. 4. Interviul- 
data va fi anunţată odată cu afişarea rezultatelor 
probei scrise. Relaţii suplimentare, la sediul 
Primăriei or. Mărăşeşti şi telefon 0237260550.

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul in 
Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, 
Bucureşti, organizează la sediul sau, în data de 
22 mai 2015, ora 11,00 proba scrisa, concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
temporar vacantă de consilier juridic clasa I 
gradul profesional superior din cadrul Direcţiei 
generale juridice. Condiţiile de participare şi 
condiţiile de desfăşurare a concursului, bibli-
ografia şi alte date necesare desfăşurării concur-
sului sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate 
pe pagina de internet a ministerului – portal 
ANAF. Înscrierile la concurs se fac în termen de 
8 zile de la data publicării prezentului anunţ. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia 
generală de organizare şi resurse umane, telefon 
319.97.59 /int.2059.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Univer-
sitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de muncitor calificat 
- croitor, vacant pe perioadă nedeterminată în 
cadrul Serviciului Social - Spălătoria Haşdeu. 
Condiţii de participare: - calificare în meseria de 
croitor; - vechime în muncă minim 5 ani. 
Concursul va consta într-o probă scrisă (în data 
de 03.06.2015, ora 10.00), o probă practică (în 
data de 10.06.2015, ora 10.00) şi un interviu (în 
data de 17.06.2015, ora 10.00). Dosarele de 
concurs se pot depune până la data de 

25.05.2015, 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.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, 
str.Crişan, nr.9-11, organizează concurs în data 
de 03.06.2015 pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: -1 post economist specialist IA 
la Biroul monitorizare cheltuieli şi venituri; -1 
post economist gradul I la Biroul financiar. 
Condiţii de participare: -diplomă de licenţă în 
specialitate; -adeverinţă cu vechimea minimă în 
specialitate (6 ani şi 6 luni vechime în speciali-
tate pentru economist specialist IA şi 3 ani şi 6 
luni vechime în specialitate pentru economist 
gradul I, conform O.M.S.nr.1470/2011). 
Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina la data menţionată 
mai sus începând cu ora 9.00 pentru proba 
scrisă, iar interviul în a treia zi lucrătoare de la 
susţinerea probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina 
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunţului şi trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Bibliografia de 
concurs este afişată la sediul unităţii şi pe site-ul 
spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.R.U.N.O.S. 
sau la nr.de telefon 0349.802.550.

PRESTĂRI SERVICII
Acoperişuri cu tablă zincată, tiglă ceramică, 
jgheaburi, vopsim tiglă metalică. Reparaţii. 
Reducere 30% pe 15 mai. 0724.716.882.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm: tablouri, grafică, 
cărți vechi și noi, porțelan, mic mobilier, stat-
uete, vaze. Deplasare la domiciliu. Plata pe loc. 
0751.22.11.66.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţii de depozitare şi productie între 500 şi 
3.500 mp sunt oferite spre închiriere de către SC 
Ţesătoriile Reunite SA în zona Şos. Viilor Sector 
5, Bucureşti. Relaţii la telefon 0722654095 şi 
0724426617.

CITAȚII
Pârâtă Pop Cornelia cu ultim domiciliu 
cunoscut în Vişeu de Sus str Republicii nr.1/7 
judeţul Maramureş, este citată în data de 
27.05.2015 la judecătoria Vişeu de Sus pentru 
divorţ.

Numita Preda Virginia Elisabeta este citată să se 
prezinte în faţa Judecătoriei Iaşi la data de 
19.05.2015, Ora 8:30, la Completul C22 M în 
calitate de pârâtă în dosar nr. 30111/245/2014 
care are ca obiect “divorţ fără minori”, în 
contradictoriu cu reclamantul Preda Costică.

Se citează pârâtă Botezatu Maria cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com. Balcani, sat Schitu 
Frumoasa, nr. 443, jud. Bacău, la Judecătoria 
Moineşt i  în  data de 04.06.2015 dosar 
2338/260/2012, partaj succesoral cu Popa 
Mariea.

Prin încheierea din 24.04.2015 în dos. civ. 
343/331/2015 prin care Prunoiu Georgeta invocă 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra terenului de 3.327 mp situat în 
com. Vărbilău, nr. 710 T3 A185 a186 cc184 F187, 
jud. PH şi teren de 81 mp situat în com. 
Vărbilău, nr. 710 T3 F187 împrejmuite cu gard 
de lemn şi plasă, s-a emis somaţie prin care cei 
interesaţi pot face opoziţie în 6 luni de la 
emiterea ultimei publicaţii.

Judecătoria Sector 5, Bucureşti ,  Dosar 
20791/302/2013, Pentru aceste motive, în numele 
legii Hotărăşte: Admite acţiunea formulată de 
reclamantul Craiu Ion, CNP 1560122400060, cu 
domiciliul în Bucureşti, str.  Bîrca nr. 17, bl. M8, 
sc. 1, ap. 3, sector 5, în contradictoriu cu pârâţii 
Dumitrache Tudor, CNP 1280518400100, cu 
domiciliul în Bucureşti, str. Valea Poenii nr. 4, 
sector 5, Dinu Ştefana, CNP 2300401400586, cu 
domiciliul în Sat Bragadiru (Oraş Bragadiru), 

str. Povernei nr. 79, jud. Ilfov, Costache Ion, 
CNP 1340406400257, cu domiciliul în sat Clin-
ceni, com. Clinceni, str. Sabarului nr. 135, jud. 
Ilfov şi Petrescu Mariana, CNP 2650110400174, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Bragadiru 
(oraş Bragadiru), str. Povernei nr. 10, jud. Ilfov, 
citată prin publicitate, respectiv prin afisare la 
uşa instanţei, prin afişare la ultimul domiciliu 
cunoscut şi pe portalul instanţelor de judecată, 
interesele acesteia au fost reprezentate în prez-
enta cauză de către curator special avocat 
Brătulescu Adela- Maria. Constată că recla-
mantul a dobândit prin uzucapiune dreptul de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 397 
mp situat în Bucureşti, str. Valea Poienii nr. 20, 
Sector 5, cu următoarele vecinătăţi: la nord pe o 
lungime de 17,54 ml imobilul nr. 18B din str. 
Valea Poienii, la est pe o lungime de 22,35 ml str. 
Valea Poienii, la sud pe o lungime de 17,64 ml 
imobilul nr. 22A din str. Valea Poienii la vest pe 
o lungime de 2,58 ml imobilul nr. 25 din str. 
Dragova, pe o lungime de 8,72 ml imobilul nr. 
23B din str. Dragova, pe o lungime de 7,37 ml 
imobilul nr. 23 din str. Dragova, respectiv pe o 
lungime de 3,27 ml imobilul din str. Dragova nr. 
23A, prin uzucapiunea de 30 de ani: Constată că 
reclamantul a dobândit prin accesiune dreptul 
de proprietate asupra construcţiilor situate 
asupra terenului susmenţionat (corpul C1 alcă-
tuit din cinci camere şi trei holuri în suprafaţă 
utilă de 63,74 mp şi o magazie în suprafaţă de 
8,9 mp, corpul C2 alcătuit din trei camere, trei 
holuri un grup sanitar în suprafaţă utilă de 
91,38 mp). Cu drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare. Apelul se depune la 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti: Pronunţată 
în şedinţă publică, astăzi 04.02.2015. Preşedinte; 
Grefier.

DIVERSE
OMV PETROM SA – ASSET 2 OLTENIA 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solic-
itării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “CONDUCTA DE AMESTEC 
SONDA 23 VALENI, TRONSON II ( PUNCT 
CUPLARE – CLAVIATURA )” propus a fi 
realizat in .extravilanul com. Livezi si Zatreni, 
judetul Valcea. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus 
Bellu nr. 6 şi la sediul OMV – ASSET 2 Oltenia, 
din Craiova, str. Brestei, nr. 3,  în zilele de luni - 
vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul  Agentiei 
pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus 
Bellu nr. 6.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, orga-
nizeazã procedura de negociere directă în scopul 
concesionării unui teren în suprafaţă de 39,00 
mp., aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat în 
strada Dunării, zona staţiei H.C.C. Perioada de 
concesionare este de 25 ani. Începerea negocierii 
directe va avea loc la data de 26.05.2015, orele 
11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se primesc la registratura 
Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în 
preziua datei de  începere a negocierii directe, 
orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul 
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, 
int.132, fax. 0247317728. Împotriva procedurii, 
până la momentul adjudecării, se va putea face 
contestaţie la Judecătoria Alexandria (strada 
Independenţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea 
litigiilor se realizează la Tribunalul Teleor-
man-Secţia Contencios Administrativ (strada 
Ion Creangă, nr.53, Alexandria). Clarificările 
privind procedura de negociere directă se pot 
obţine maxim până la data de 20.05.2015.

Ministerul Finanţelor Publice.  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Invitaţie de participare. Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, cu sediul 
în Piatra Neamţ, B-dul Traian, nr. 19 bis, invită 
practicienii în insolvenţă înscrişi pe Lista prac-
ticienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală pentru zona 
III, să depună, până cel târziu în data de 
15.05.2015, ora 10.00, oferte în vederea 
desemnării practicienilor în insolvenţă în 
dosarele de insolvenţă aflate pe rolul Tribunal-
ului Comercial Neamț, privind debitoarele: SC 
Chind Trans SRL, Damuc, CUI 21784083; SC 

Iari Logistics SRL, Budesti, Faurei, CUI 
29573138; SC Adi Alex SRL, Roman, CUI 
23720647. Ofertele vor fi depuse în plic închis, 
pe care vor fi menţionate următoarele: « Oferta 
pentru selectarea unui practician în dosarul de 
insolvenţă al S.C. ..., a nu se deschide până la 
data de 15.05.2015, ora 11.00», numele/ denu-
mirea, precum şi adresa/ sediul social şi vor fi 
întocmite conform prevederilor art. 14 din 
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1.009/ 2007 privind 
procedurile de selecţie a practicienilor în insol-
venţă agreaţi de Agenţia Naţională de Adminis-
trare Fiscală. Precizăm că deschiderea ofertelor 
va avea loc în data de 15.05.2015, ora 11.00 la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Neamţ, Sala de ședinţe –  parter, data 
pentru care invităm practicienii în insolvenţă 
care depun oferte în dosarele pentru care va fi 
organizată selecţia, să participe la deschiderea 
ofertelor.

 S.C.CONPET S.A. Ploieşti, titular al 
proiectelor “Modernizare şi monitorizare 
staţii protecţie catodică” anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului (APM) Dâmboviţa: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectele: 1. 
“Modernizare şi monitorizare staţie protecţie 
catodică PARC 17 STRÂMBU” propus a fi 
amplasat în comuna Valea Mare, sat Garleni, 
judeţul Dâmboviţa. 2. “Modernizare şi moni-
torizare staţie protecţie catodică ADANCA” 
propus a fi amplasat în comuna Gura Ocniţei, 
sat Adâncă, judeţul Dâmboviţa. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Dâmboviţa din municipiul Târgovişte, 
strada Calea Ialomiţei, nr. 1, judeţul Dâmbo-
viţa, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 
16, precum şi la următoarea adresa de 
internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta observaţii / comentarii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 
28 aprilie 2015. Având în vedere cererea formu-
lată de reclamanţii Petcaş Vasile şi Petcaş Ioana, 
ambii domiciliaţi în Sighetu Marmaţiei, str. 
Unirii bl. 10, sc. 2, et. 1, ap. 25, jud. Maramureş, 
având ca obiect constatarea dobândirii dreptului 
de proprietate prin uzucapiune asupra imobi-
lului reprezentând teren arabil în suprafaţă de 
571 mp, situat în Vadu Izei nr. 142, jud. Mara-
mureş, înscris în cartea funciară nr. 50435 
provenind din CF 668 Vadu Izei, nr. top 428/2 şi 
să se dispună înscrierea dreptului de proprietate 
în CF pe numele reclamanţilor, persoanele inte-
resate care pot dovedi un drept sau un interes 
legitim au dreptul de a formula opoziţie în 
termen de şase luni de la emiterea publicaţiei 
prezentei somaţii. În cazul în care, în termen de 
şase luni de la emiterea publicaţiei prezentei 
somaţii, nu s-a formulat opoziţie, instanţa va 
proceda la judecarea cererii formulate de recla-
manţi. (Dosar nr. 802/307/2015). 

Somaţie Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că 
petenta Cristoloveanu Terezia a solicitat 
Judecătoriei Braşov să se constate că a dobândit 
dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în Satu Nou, str. Morii, nr. 302, 
jud. Braşov, înscris în CF nr. 1959 Satu Nou, nr. 
Top 367/2, 709, 710, 1232/2, 1995, 3449, 4986, 
grădină, casă, arabil. Persoanele interesate pot 
face opoziţie la Judecătoria Braşov în termen de 
6 luni de la data afişării şi publicării prezentei 
somaţii, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea celei din urmă publicaţii se va trece la 
judecarea cererii de chemare în judecată. 
Somaţia face parte integrantă din încheierea 
pronunţată la data de 20.04.2015 în dosarul civil 
nr. 33325/197/2014, cu termen de judecată 
acordat la data de 09.11.2015. Prezenta se comu-
nică spre afişare la Primăria Hălchiu, la Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov, la 
imobilul obiect al litigiului şi la sediul Judecăto-
riei Braşov. Somaţia se va publica şi în două ziare 
de largă răspândire, dintre care unul de circulaţie 
naţională şi unul de circulaţie judeţeană.

LICITAȚII
Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte, cu 
sediul în oraşul Vălenii de Munte, Str. Berev-

Complex hotelier

Marina Regia Residence

Angajează pentru sezon 
Litoral 2015

Ospătar

Bucătar

Se oferă cazare, bonuri de 
masă, salariu atractiv

CV-urile se primesc pe e-mail:
office@marinaregia.com

sau la sediul din:

B-dul. Mamaia Nord nr. 77
Năvodari, Jud. Constanţa
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oieşt i ,  nr.  3A, cod fiscal  2842870,   tel : 
0244.280.816, fax: 0244.280.631, organizează în 
data de 27.05.2015, ora 10.00, licitaţie publică 
pentru vânzarea unui teren, ce aparţine dome-
niului privat al oraşului Vălenii de Munte. 
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul 
Primăriei Vălenii de Munte, cam.2, începand cu 
data de 11.05.2015, contra sumei de 50 lei. 
Vânzarea terenului se face prin act autentic, 
notarial. Data limită pentru depunerea ofer-
telor este 26.05.2015, ora 16.00. Şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfăşura la 
sediul Primăriei oraşului Vălenii de Munte, Str. 
Berevoieşti, nr. 3A, în data de 27.05.2015, ora 
1 0 . 0 0 .  I n f o r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0244.280.816, int. 25.

S.C. Ecologic Prest S.R.L., societate în faliment, 
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, parcelă Cc-34, Judeţul Dâmboviţa la 
preţul de 20.250 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se 
va ţine în data de 14.05.2015 ora 14:00, la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine 
în data de 18.05.2015, 20.05.2015, 22.05.2015, 
25.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 01.05.2015, 
03.05.2015, 05.05.2015, 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.

Subscrisa Via Insolv SPRL scoate la vânzare în 
bloc prin licitaţie publică la preţul de evaluare 
redus cu 30% activele punctului de lucru Bold-
eşti - Scaeni, judeţ Prahova cuprinse în anexă 
7.1 (bunuri imobile -teren+clădiri, barăci 
metalice, drumuri interioare, reţea apă, reţea 
electrică, instalaţii de canalizare, reţea gaze, 
centrală termică), prin licitaţie publică individ-
uală la preţul de evaluare redus cu 30% activele 
punctului de lucru Boldeşti - Scaeni, judeţ 
Prahova cuprinse în anexă 7.1.1 (teren-19523 
mp), şi prin licitaţie publică individuală la 
preţul de evaluare redus cu 40% activele 
cuprinse în anexă 7.2. (instalaţie de foraj 
WIRTH tip B3A), 7.3.(instalaţie de foraj FA32), 
7.4.(instalaţie de foraj T3W INGERSOLL 
RÂND), 7.5.(instalaţie de foraj agbo 200 300), 
7.6(instalaţie de foraj Aquadrill 1000-ÎI) 
aparţinând SC Foraj Bucureşti SA. Persoanele 
interesate vor cumpără caietul de prezentare de 
la administratorul judiciar şi vor depune docu-
mentele de participare la licitaţie cu o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în data de 
13.05.2015, ora 11/00. În cazul neadjudecarii 
vânzarea va fi reluată în ziua de 20.05.2015, 
27.05.2015, 03.06.2015 respectiv 10.06.2015 la 
aceeaşi oră la sediul administrorului judiciar din 
Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/ fax 0244 519800.

Debitorul SC Alto Adprod SRL -în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații 
S.P.R.L., scoate la vânzare: -Teren în suprafață 
de 188,19 mp și construcția de pe acesta, cu o 
suprafață construită la sol de 188,19 mp și o 
suprafață desfășurată de 376,38 mp, situat în 
Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 102, jud. Ilfov. 
Prețul de pornire al licitației este de 41.000 euro 
(tranzacție scutită de TVA). Prețul caietului de 
sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. -Teren în 
suprafață de 775,09 mp și construcțiile de pe 
acesta, cu o suprafață totală construită la sol de 
482,09 mp, situat în Pantelimon, B-dul Biruinței 
nr. 102, jud. Ilfov. Prețul de pornire al licitației 
este de 109.000 Euro exclusiv TVA. Prețul caiet-
ului de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este condiționată de 
c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO11BRMA0999100047093302,  deschis la 
Banca Romaneasca, Sucursala Unirii, până la 
data și ora stabilită pentru ședința de licitație, a 
garanției de 10% din prețul de pornire al lici-
tației și de achiziționarea până la aceeași dată a 
Caietelor de sarcini. Prima ședință de licitație a 
fost fixată în data de 11.06.2015, ora 14.00, iar 
dacă acestea nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi în data de: 
25.06.2015, 09.07.2015, 23.07.2015 și 06.08.2015, 
ora 14.00. Toate ședințele de licitații se vor 
desfășura la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, 
sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin 
Direcţia Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh. 
Asachi nr. 2, telefon 0232-244680, fax 0232-
244631, organizează la sediul său în data de 
11.06.2015, ora 10:00, licitaţie publică cu stri-
gare în vederea vânzării Atelierului de împleti-
turi Paşcani, compus din clădiri în suprafaţă 
totală de 2167,25 mp. Obiectivul este situat pe 
str. Morilor, nr. 4 din mun. Paşcani, jud. Iaşi, pe 
un teren forestier în suprafaţă de 12694 mp, 
aflat în proprietate publică a statului. Terenul 
nu face obiectul vânzării, urmând a fi conce-
sionat conform Ordinului nr. 367/2010 al minis-
trului mediului şi pădurilor. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 475200 lei fără TVA, garanţia 
de participare este în cuantum de 23760,00 lei, 
iar taxa de participare de 100 lei, cu TVA inclus. 
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători vor depune la secretariatul direcţiei 
silvice, până la data de 05.06.2015, ora 10:00, 
următoarele documente: a) dovada privind 
depunerea garanţiei de participare; b) împuter-
nicirea acordată persoanei care reprezintă 
investitorul la negociere, dacă este cazul; c) 
rapoarte de activitate sau situaţii financiare 
pentru ultimul exerciţiu financiar; d) documen-
tele care certifica identitatea şi calitatea investi-
torului:- pentru persoanele juridice romane: (i) 
copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat 
de oficiul registrului comerţului, de pe actul 

constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe 
certificatul de înregistrare fiscală; (ii) dovada 
privind achitarea obligaţiilor fiscale către 
bugetul de stat, prin prezentarea unui certificat 
de atestare fiscală eliberat de organul fiscal 
competent; (iii) declaraţie pe propria răspundere 
ca nu se afla în reorganizare judiciară sau în 
faliment;- pentru persoanele juridice străine: (i) 
actul de înmatriculare a societăţii comerciale 
străine; (ii) declaraţie pe propria răspundere ca 
nu se afla în reorganizare judiciară sau în fali-
ment; - pentru comercianţi, persoane fizice sau 
asociaţii familiale: copie de pe actul de identi-
tate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberata 
de autoritatea competenta sau de pe actul legal 
de constituire, după caz, precum şi de pe certifi-
catul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal 
competent;- pentru persoanele fizice romane: 
copie de pe actul de identitate şi certificatul de 
cazier judiciar care sa ateste ca nu au fost 
condamnate penal, cu excepţia condamnărilor 
pentru infracţiuni rutiere; - pentru persoanele 
fizice străine: copie de pe paşaport şi certificatul 
de cazier sau un document similar, care sa ateste 
ca nu au fost condamnate pentru săvârşirea 
unor infracţiuni similare celor prevăzute pentru 
persoanele fizice romane; Copiile vor fi certifi-
cate cu originalul. Documentaţia de licitaţie se 
poate procura de la sediul Direcţiei Silvice Iaşi. 
Costul acesteia este de 100 de lei pe obiectiv, cu 
TVA inclus.

Compania Naţională De Căi Ferate “CFR” S.A, 
Sucursala Regionala De Căi Ferate Braşov – 
Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. 
Politehnicii nr. 1, organizează la sediul societăţii, 
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în data de 
28.05.2015 de la ora 11ºº pentru închirierea de 
locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile în vederea 
desfăşurării de activităţi comerciale, prestări 
servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate 
pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate 
în  subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov. 
Pentru detalii privind locaţia (amplasarea), 
suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate), 
tariful minim de pornire al licitaţiei, taxele nece-
sare a fi achitate pentru participarea la licitaţie, 
vă puteţi adresa la sediul Sucursalei Regionale 
CF Braşov – Divizia Patrimoniu (telefon: 
0268/429107, 0268/410108) sau puteţi accesa 
site-ul www.cfr.ro – CFR SA  - Licitaţii interne 
– nivel regional - închirieri. Documentaţiile 
necesare participării la licitaţie (caiete de sarcini 
şi anexe) se procură, contra cost, de la sediul 
Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov – 
Divizia Patrimoniu. Documentele necesare 
admiterii participării la licitaţie se vor depune la 
sediul  Sucursalei Regionale de Căi Ferate 
Braşov – Divizia Patrimoniu, până la data de 
25.05.2015.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Concesionării în conformitate cu HCL 

nr.136/30.04.2015 a suprafeţei de 264 mp. teren, 
proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, situat 
în str. Orhei, fn, proprietate privată în vederea 
construirii unei clădiri P+2 multifuncțională. 
Concesionarea se va face  pe o perioadă de 49 
ani. Preţul minim de pornire la licitaţie este de 
3 2 , 6 9  l e i / m p / a n  c o n f o r m  H C L  n r. 
384/16.12.2014. Licitaţia va avea loc în data de 5 
iunie 2015, ora 14,00 la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra Neamţ, cu sediul 
în str. Ştefan cel Mare nr. 6-8. Înscrierile si depu-
nerea ofertelor se fac până la data de 4 iunie 
2015, ora 16,30. inclusiv, la Primăria municipi-
ului Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, 
Biroul Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului 
Patrimoniu, Autorizări și Transport, zilnic între 
orele 8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare la 
telefon 218991, interior 122, zilnic între orele 
8,00 – 16,30.

SC INASIN SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum 
urmează: ACTIVUL NR.1: spatiu comercial 
situat in Mun.Iasi, B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, 
sc.A,B, jud. Iasi , cu aria construita de 187,28 
mp. si aria utila  de 173,23 mp., inscris in Cartea 
Funciară sub nr. 55170 a Mun. Iasi, cu nr. cadas-
tral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1, 1904/1,2/p/
sp.com./1/2 si Cartea Funciara nr.23405 cu nr. 
cadastral 1906/1, cu preţul de pornire a licitatiei 
este  de 470.242,50 lei (fara TVA) ( 50% din 
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la 
data de 14.05.2015, ora 15.00, la sediul lichida-
torului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, 
jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul Lichida-
torului Judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iaşi, în data de 15 mai 15.00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale 
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 29.04.2015. Adjudecarea 
se va face în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului de organizare şi desfăşurare a lici-
taţiei. Regulament ce poate fi consultat atat la 
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului. 
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin Regula-
mentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei. 
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de participare 
la licitatie in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat de lichi-
dator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, str. Vasile Lupu 
nr. 43, jud. Iaşi, până la data de 14.05.2015 ora 
15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine: la 
telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax 
0232/240890. C.I.I. Pohrib Ionela

Ministerul Finanţelor Publice.  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Iași. Nr. înreg. 26174 / 06.05.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile / 
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna 
mai, ziua 21, ora 10.00. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din O.G. 92/2003 privind Codul de Proce-
dură Fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 21, luna mai, anul 2015, ora 10,00, în 
localitatea Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26 se vor 
vinde prin vânzare la licitaţie, următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC 
“Company LGV“ SRL cu domiciliul fiscal în 
jud. Iaşi, Calea Chișinăului nr. 29 / C43 / 2; CUI  
6325621: Dosar executare: 4118. Proprietate 
imobiliară situată în Iași, Calea Chișinăului nr. 
29 formată din: Construcție industrială și edili-
tară (C43) cu suprafața construită de 304,64 
mp: - C43/1/p - depozit parter cu suprafața utilă 
de 260,09 mp; - C43/1/I depozit etaj I cu supra-
fața utilă de 190,76 mp; - C43/1/II depozit etaj 
II cu suprafața utilă de 247,60 mp; Teren intra-
vilan în suprafață de 304,64 mp pe care este 
construită clădirea. Preț de pornire a licitației 
pentru acest imobil este de 691.467 lei (exclusiv 
TVA). Bunul imobil mai sus menţionat este 
grevat de următoarele sarcini: Creditori: ANAF 
– Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Iași; Sarcini: 1. Ipotecă rang I – ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Iași înscrisă sub nr. 30993/ 24.04.2010. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul AJFP Iaşi, camera 105, mezanin sau la 
telefon 0232/213332, int. 2105 – insp. Buimac R. 
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2. SC “Smart Computers” SRL cu domiciliul 
fiscal în jud. Iaşi, B-dul Alexandru cel bun nr. 
64; bl. D4; sc. B; parter; ap. 5 CUI  16843728: 
Dosar executare 2053. Proprietate imobiliară: 
Apartament 2 camere și dependințe cu supra-
fața utilă de 35,05 mp și cotă teren în folosință 
5,95 mp situat în Iași, B-dul Alexandru cel bun 
nr. 64; bl. D4; sc. B; parter; ap. 5, Carte Funciară 
nr. 124394-C1-U4. Preț de pornire a licitației 
100.800 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Iași; Sarcini: 1. Ipotecă rang I – ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Iași înscrisă sub nr. 133876/ 09.12.2013; Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam. 107; sau la 
telefon 0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons. 
Maxim A. 3. Societate Cooperativa Mestesugar-
easca  de Gradul 1 “Sporul” Iaşi cu domiciliul 
fiscal în jud. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 12, CUI 
1963157: Dosar executare 1310. Proprietate 
imobiliară: Spațiu comercial format din parter 
cu suprafața de 10,75 mp (nr. cadastru 
529/5/P/2) și mezanin cu suprafața de 60,74 mp 
(nr. cadastru 529/5/M/1) și 36 mp (nr. cadastru 
529/5/M/2) situat în Iași, B-dul Independenței 
nr. 15; 17; 19; 21; 23; Bl. B1 - 5; Tr. 5; parter și 
mezanin. Carte funciară 121128-C1-U41; U42; 
U43. Preț de pornire a licitației 516.128 lei 
(exclusiv TVA). Creditori: ANAF – Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iași; 
Sarcini: 1. Ipotecă rang I – ANAF – Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iași 
înscrisă sub nr. 67814/ 25.06.2013; 99663/ 99664/ 
18.08.2014; Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam. 
107; sau la telefon 0232/213332, int. 2110 sau 
2236 - cons. Maxim A. *) Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pct. 4, alin. (3) din 
Normele de aplicarea Titlului VI din Codul 
Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004 cu modificările şi completările ulte-
rioare. 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 

p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  ( î n  c o n t u l  R O 
54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar A.J.F.P. 
Iaşi, cod fiscal 4540909); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare elib-
erat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatricu-
lare 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; declaraţie pe proprie 
răspundere autentificată prin notariat, din care 
să rezulte că au fost respectate prevederile art. 
157, pct. 3 din H.G. 1050/2004, pentru apro-
barea normelor metodologice a O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată 
în sensul că “debitorul nu va licita nici personal, 
nici prin persoană interpusă” urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Ofertanții au dreptul de 
a-și retrage oferta scrisă numai înainte de data 
limită stabilită pentru depunerea ofertelor, 
respectiv ziua precedentă licitației, în intervalul 
orar 8.00 – 16.00 în baza unei solicitări scrise. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunostinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modi-
ficările și completarile ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Data afişării: 
08.05.2015.

Ministerul Finanţelor Publice.  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Serviciul Colectare şi Executare Silită 
Persoane Juridice. Nr. 1515 din 28.04.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile 
şi imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 28. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 21, luna mai, anul 2015, ora 12.00, la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ cu sediul în localitatea Piatra 
Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin 

licitaţie publică următoarele bunuri mobile şi 
imobile, proprietatea debitorilor: SC Exponardia 
SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra Neamţ, str. 
1 Decembrie 1918, nr. 135, jud. Neamţ, cod de 
identificare fiscală 13761852, dosar de executare 
6781: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară, Drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, Buc., Preţ de  pornire a lici-
taţiei (lei): C1 Locuinţă tip P+1 – 154 mp; C2 
grajd – 20 mp; Teren aferent – 1536 mp tip CC 
şi arabil, situat în loc. Preluca, com. Pângăraţi, 
- Ipotecă Garanti Bank, - P.V. sechestru nr. 1495/ 
09.10.2014 AJFP Neamț, 1, 203.697 lei*. *) 
scutit de la plata taxei pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile, în conformi-
tate cu prevederile art. 141 alin. (2)  lit. f) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările ulterioare, şi pct. 37 din Normele 
metodologice, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 
Ferymar Met SRL, cu domiciliul fiscal în locali-
tatea Piatra Neamţ, cod de identificare fiscală 
29074723, dosar de executare nr. 29074723, 
curele transmisie auto – diverse modele şi 
dimensiuni. Situaţia bunurilor ce vor fi vândute 
la licitaţie poate fi consultată la avizierul AJFP 
Neamţ şi pe internet la adresa www.finanten-
eamt.ro/valorificari-bunuri *) Regimul şi cotele 
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute 
de legea nr. 571/2003 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 la licitaţie, până 
în ziua lucrătoare precedentă termenului de 
vânzare (20.05.2015, ora 16,00): - oferte de 
cumpărare; - în cazul vânzării la licitaţie, 
dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 
10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata se va 
face în contul Administraţiei Judeţene a 
F i n a n ţ e l o r  P u b l i c e  N e a m ţ ,  n r . 
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); - împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant 
(procură specială autentică); - pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de 

Oficiul Registrului Comerţului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatricu-
lare 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. 172 - 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 proce-
dură 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 telefon numărul 0233207630, interior 
4410  între orele 8,30 - 14,00.

Ministerul Finanţelor Publice.  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ. Serviciul Fiscal Municipal Roman. 
Dosar de executare nr. 22806120. Nr. 72674 din 
04.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 07. 
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 28 luna mai, anul 2015, ora 11.00, în 
localitatea Roman, str. Piața Roman Vodă, nr. 1, 
se va vinde prin licitație următorul bun mobil, 
proprietate a d-nului Chelmus Costica CNP 
1620410040049, cu domiciliul în loc. Roman, str. 
Ștefan cel Mare bl. 15, ap. 10, gajat în favoarea 
SFM Roman ca garanție, constituită conform 
prevederilor art. 126 - 127 din Codul de proce-
dură fiscală, pentru aprobarea eșalonării la 
plată a obligațiilor debitorului SC Mecanicall 
SRL Roman, reprezentând: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica dreptu-
rile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 5183. Nr. 
56406/05.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 21 Mai 2015. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 21.05.2015, ora 12.00, în localitatea Târgoviște, Calea 

 Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a I-a) următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Gimob S.R.L. cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, Str Basarabiei, Bl. 3B, Ap. 13, cod de identificare fiscală 
19150408. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Opel 
Frontera, an fabricație 1994, capacitate cilindrică 1998, benzină. Prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 7.436 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 
24%. Total: 7.436 lei. 24%. 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; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație 
la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0245.612512, interior 343, 
persoană de contact Dragut Gheorghe. Data afișării: 11.05.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Număr de înregistrare 
ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de executare nr. 1373. Nr. 
7076/07.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
mai ziua 28. 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 28, luna mai, anul 2015, ora 10, în 
localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44. se va vinde prin licitație următorul 
bun mobil, proprietate a debitorului SC Manu & Alex Trans SRL, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Fetești, str. Căminului nr. 4, bl. F 31, sc. A, etaj, ap. 9, cod de 
identificare fiscală 27653672. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autotractor Iveco MP 440 E 42 T/P IL.48.MAN. Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA: 19.050 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. Licitația se află la al doilea termen. Prețul de 
pornire al licitației este diminuat cu 25% din prețul de evaluare. 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; 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 0243.364750, int. 18.

ANUNŢURI
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pornire a licitației, exclusiv TVA, este de … lei, 
Cota TVA 24%*: Autoutilitară Ford Transit, 
suprastructură deschisă, nr. locuri 7, nr. de iden-
tificare WF0CXXGBFC2M72833, capacitate 
cilindrică 1998, motorină, culoare alb - albastru, 
nr. de înmatriculare NT 08 YNK, 11.363 lei, 
Fără TVA. *) operațiune neimpozabilă TVA. 
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 lici-
tației; împuternicirea persoanei care îl reprez-
intă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului 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 cred-
itorii 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 compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoștință, în conformitate cu preve-
derile 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 0233740129 int. 110. 
Data afișării: 08.05.2015.

Ministerul Finanţelor Publice.  Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Iaşi. Nr. Înreg. 26173/ 06.05.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 21, luna mai, anul 
2015, ora 10:00 în localitatea Iaşi, str. A. Panu 
nr. 26 se vor vinde prin licitaţie publică, 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debi-
torului: 1. SC „Lod” SRL cu domiciliul fiscal în 
Iaşi, str. Cerna; nr. 4A bl. A3; sc. A; et. 10; ap. 2; 
CUI 1957198. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Preţul pornire a licitaţiei (fără 
TVA), Cota TVA *: Autoturism Daewoo Matiz; 
an fabric. 2006; cap. Cilindrică 796 cmc; 
benzină; culoare alb;  nr.  înmatriculare 
IS-06-LOD. (stare satisfăcătoare), 1.956 lei, 
24%. Dosar executare nr. 40. Pentru informaţii 
suplimentare vă puteţi adresa la sediul Admin-
istraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, 
mezanin ,  camera  107 ,  sau  la  te lefon 
0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Costas 
L. 2. SC „Grupul de firme Frezia” SRL cu domi-
ciliul fiscal în Iaşi, b-dul Alexandru cel Bun nr. 
34; bl. H1-2; sc. Tr. 2; parter; CUI 17663962. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA 
*: Autoturism Dacia Logan; tipul 1.5 DCi; an 
fabricaţie 2006; cap. Cilindrică 1461 cmc; 
motorină; culoare galben; nr. înmatriculare 
IS-45-BRD. (stare satisfăcătoare), 3.444 lei, 
24%. Dosar executare nr. 1152. Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Iaşi, mezanin, camera 107, sau la telefon 
0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Bolohan 
D. 3. SC „Devon Energy” SRL cu domiciliul 
fiscal în Iaşi, str. Măgurei nr. 3; bl. 621; sc. A; et. 
3; ap. 15; CUI 26822358. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Preţul pornire a lici-
taţiei (fără TVA), Cota TVA *: Autoutilitară N1 
– Volkswagen Caddy; an fabricaţie 1996; cap. 
cilindrică 1896 cmc; motorină; culoare alb; nr. 
înmatriculare IS-10-DVN. (stare degradată), 
3.882  lei, 24%. Dosar executare nr. 2290. 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice  Iaşi, mezanin, camera 107, sau la 
telefon 0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons. 
Protaila E. 4. SC „Mega Ro-Pol” SRL cu domi-
ciliul fiscal în Iaşi, str. Grădinari nr. 2; bl. D1; sc. 
E; et. 3; ap. 1; CUI  33444212. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară, Preţul pornire 
a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA *: Maşină de 

cusut cheiţa electronică Glogal PL4020; an 
fabricaţie 2004; (stare bună de funcţionare), 
3.041 lei, 24%. Dosar executare nr. 4456. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Iaşi, mezanin, camera 107, sau la telefon 
0232/213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Miro-
nescu F. 5. SC „Arheus” SRL cu domiciliul fiscal 
în Iaşi, şos. Nicolina nr. 47; bl. 971B; sc. B; et. 7; 
CUI 8013995. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Preţul pornire a licitaţiei (fără 
TVA), Cota TVA *: Autoturism M1 berlină cu 
hayon; marca Opel Corsa; an fabricaţie 2003; 
cap. cilindrică 973 cmc; benzină; culoare gri; nr. 
înmatriculare IS-06-TYD; (stare satisfăcătoare), 
4.961 lei, 24%. Dosar executare nr. 1205. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Iaşi, mezanin, camera 108, sau la telefon 
0232/213332, int. 2111 sau 2113 - cons. Damian 
C. 6. Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi cu 
domiciliul fiscal în localitatea Iaşi, str. Gavril 
Muzicescu nr. 6, bl. 7; sc. A; CUI 26596943: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA 
*: Autoturism de teren cu utilizare multiplă 4+1 
uşi; marca Toyota - Land Cruiser; an fabricaţie 
2005; cilindree 2982 cmc; motorină; tracţiune 
integrală; culoare negru;  nr. înmatriculare 
IS-20-UPA. Defecte – Scaun şofer uzat, volan 
foarte uzat, diverse zgârieturi pe mai multe din 
panourile caroseriei, hayon portbagaj dereglat, 
baterii descărcate, roata stânga spate pană. 
35.974 lei, 24%. Dosar executare nr. 334. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Iaşi, mezanin, camera 108, sau la telefon 
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – insp. Roman. 
7. SC „Open Press” SRL cu domiciliul fiscal în 
Iaşi, str. N. Bălcescu nr. 11; CUI 27963657. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, 
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota TVA 
*: Maşinat tipărit offeset Ryobi 512, 22.859 lei, 
24%; Laminator Deli 650, 642 lei, 24%. Dosar 
executare nr. 833. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul Adminis-
traţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, 
mezanin ,  camera  108 ,  sau  la  te lefon 
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Smera 
M. 8. SC „Amateos” SRL cu domiciliul fiscal în 
Iaşi, b-dul T. Vladimirescu nr. 101; sc. B; et. 1; 
ap. 7; CUI  5387596. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară, Preţul pornire a licitaţiei (fără 
TVA), Cota TVA *: Autoturism berlină cu hayon 
4+1 uşi; Daewoo - Matiz; an fabricaţie 2006; 
benzină; cilindree 796 cmc; culoare roşu super; 
nr. înmatriculare IS-23-KID; 4.515 lei, 24%; 
Cazan lemne Viadrus U22, 1.815 lei, 24%; 
Hidrofor 24L – Aquasystem VA024, 870 lei, 
24%. Dosar executare nr. 1257. Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Iaşi, mezanin, camera 108, sau la telefon  
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian 
C. *) Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 24% 
în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3); 
lit. b; din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi pct. 4, alin. (3) din Normele de aplicarea 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de execu-
tare, 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 
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar 
D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 
4540909); 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 înmatricu-
lare 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; declaraţie pe proprie 
răspundere autentificată prin notariat, din care 
să rezulte că au fost respectate prevederile  art. 
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru apro-
barea normelor metodologice a O.G. Nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată 
în sensul că „debitorul nu va licita nici personal, 

nici prin persoana interpusă” urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Ofertantii au dreptul de 
a-şi retrage oferta scrisă numai înainte de data 
limită stabilită pentru depunerea ofertelor, 
respectiv ziua precedentă licitaţiei, în intervalul 
orar 8.00 – 16.00 în baza unei solicitări scrise. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează 
să se ia măsuri de executare silită, nu este oblig-
atorie audierea contribuabilului. Data afişării: 
08.05.2015.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie seria LRM-D Nr. 00553 elib-
erată de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pe numele 
Duţulescu Alexandru, luptător pentru victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 – 
luptător remarcat prin   fapte deosebite. Se 
declară nulă.
 
Pierdut Legitimaţie luptător pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pe 
numele Orosz Kovacs Dănuţa Carmen, cu seria 
LRM-O şi numărul 00179, eliberată de Secretar-
iatul de Stat pentru problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 - Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în anul 
2009. Se declară nulă.

Pierdut legitimaţie seria LRM-C Nr. 00822 elib-
erată de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pe numele 
Cismăruş Gheorghe, luptător pentru victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 – 

luptător remarcat prin   fapte deosebite. Se 
declară nulă.
  
Pierdut legitimaţie seria LRM-G Nr. 00384 elib-
erată de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pe numele 
Gavrilă Ion, luptător pentru victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 – luptător remarcat 
prin  fapte deosebite. Se declară nulă.

Pierdut ştampilă aparţinând Direcţiei Sanitare 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt, 
formă rotundă cu dimensiune 3,5 cm, cu 
amprentă în partea superioară „România” , în 
centru OT 2 002, în partea inferioară „Controlat 
Sanitar Veterinar”. O declar nulă.

SC Jensen Fitch Consultance SRL cu sediul în 
Bucureşti, str. Chefalului nr.12A, Sector 2, 
J40/6124/2010 şi C.U.I. 27062153 din 15 Iunie 
2010, declar nulă ştampila rotundă

Declar pierdută (nulă) legitimaţie revoluţionar 
seria L.R.M.-M. nr. 01256 emisă de S.S.P.R. pe 
numele Milea Marian.

Declar pierdută şi  nulă legitimaţia de 
revoluţionar cu seria LRM-B nr. 00404 emisă de 
S.S.P.R. cu numele Bîrjac (Schneider) Cerasela, 
cu data de 08.05.2008.

Declar nulă pierderea legitimaţiei seria LRM-C 
nr. 01398 –de revoluţionar, emisă de S.S.P.R. pe 
numele Costache Antoaneta.

Subsemnata Câmpeanu Emilia- Persoană Fizică 
Autorizată, am pierdut actul „Acordul de 
Funcţionare” emis de Primăria Sector 4, în data 
de 28.01.2014 cu numărul 3018. Mă legitimez 
prin C.U.I. 29889786.

SC Trofyc Company SRL, cu sediul în Urziceni, 
Str. Tineretului, nr. 20, având J21/234/2005, 
C.U.I. 17549721, declar pierdut un exemplar 
original al Certificatului Constatator emis în 
baza Legii 359/2004 cu nr.14281/27.07.2009.

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. 82497/06.05.2015. 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 22.05.2015, ora 12.00, 
autoturism Opel Astra, an fabricație 2001, preț de pornire 4.650 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Nini Elmi Vog S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 
25.05.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria curți construcții 290 mp și teren 
intravilan categoria curți construcții 547 mp, preț de pornire 22.670 lei, proprietatea 
debitorului Voicu Eugen – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 25.05.2015, ora 
14.30, imobil compus din construcție C1 – centrală termică 241 mp și teren curți 
construcții 290 mp, preț de pornire 90.115 lei, proprietatea debitorului Berechet 
Constantin – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 26.05.2015, ora 13.00, imobil 
294,658 mp, su. 276,35 mp și teren curți construcții 361 mp, preț de pornire 
490.418 lei, proprietatea debitoarei S.C. Lema Serv Com S.R.L. – Câmpina, jud. 
Prahova; - în data de 26.05.2015, ora 14.30, 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 81.908 lei, proprietatea 
debitoarei S.C. Vulturul S.A. – Comarnic, jud. Prahova; - în data de 27.05.2015, ora 
13.00, autoturism Audi A6 Avant Quatro, an fabricație 2001, preț de pornire 7.100 
lei, proprietatea debitorului Oprea Gabriel – Cornu, jud. Prahova; - în data de 
27.05.2015, ora 14.30, autoturism Peugeot 307, an fabricație 2006, preț de pornire 
12.867 lei și autoturism Lada Vaz 2121/40/Niva, an fabricație 2008, preț de pornire 
licitație 13.311 lei, proprietatea debitoarei S.C. Agresiv Design S.R.L. – Câmpina, 
jud. Prahova; - în data de 28.05.2015, ora 13.00, teren intravilan categoria fâneață 
1740 mp, preț de pornire 66.200 lei, proprietatea debitorului Oceanu Daniel Vasile – 
Valea Doftanei, jud. Prahova; - în data de 28.05.2015, ora 14.30, autoturism Land 
Rover, an fabricație 2001, preț de pornire 16.430 lei, proprietatea debitoarei S.C. 
Fibec Trans S.R.L. – Câmpina, jud. Prahova; - în data de 29.05.2015, ora 12.00, 
autoutilitară Scania Baryval, an fabricație 2006, preț de pornire licitație 66.459 lei; 
autoturism M1 Renault Trafic, an fabricație 2005, preț de pornire licitație 19.938 lei; 
autoutilitară Dacia Double Cab, an fabricație 2005, preț de pornire licitație 7.532 lei; 
autoutilitară N1 Ford Transit, an fabricație 2006, preț de pornire licitație 22.153 lei; 
autoturism M1 Lexus, an fabricație 2004, preț de pornire licitație 38.103 lei, 
proprietatea debitoarei S.C. Magniconst S.R.L. – Valea Doftanei, 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.

ANUNŢURI


