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OFERTE SERVICIU

Însoţitor/ îngrijire persoană cu handicap 
locomotor, 54ani. contract de muncă, trans-
port, beneficii financiare deosebite, în funcţie 
de implicare şi rezultate. Tel: 0722.398.765

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, 
organizează la sediul său, în data de 12 ianuarie 
2016, ora 11,00  (proba scrisă), concurs pentru 
ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante 
de: inspector clasa I gradul profesional debutant 
şi inspector clasa I grad profesional principal din 
cadrul Direcției generale de coordonare inspecție 
fiscală, Direcția prețuri de transfer şi soluții 
fiscale, Serviciul prețuri de transfer şi acord de 
preț în avans. Condițiile de desfăşurare, condi-
țiile de participare la concurs şi bibliografia 
stabilită sunt afişate  la sediul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală şi pe site-ul www.anaf.
ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 20 zile de la data publicării la sediul 
Agenţiei  Naţionale de Administrare Fiscală, 
mezanin, camera 204. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la Direcţia generală de organizare şi 
resurse umane, telefon 021-319.97.59 /int.2047.

Penitenciarul Ploieşti oferă potenţialilor benefi-
ciari forţă de muncă necalificată, aptă pentru afi 
utilizată în domenii de activitate în care nu este 
necesară o specializare deosebită cum ar fi: acti-
vităţi de întreţinere/curăţenie, agricultură, 

zootehnie, imbunatari funciare, precum şi activi-
tăţi specifice sezonului rece (deszăpeziri). Avan-
tajele în ce priveşte colaborarea cu instituţia 
noastră sunt: - Tarifele negociabile percepute în 
funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate; - În 
calitate de beneficiari ai forţei de muncă specială, 
sunteţi scutiţi de anumite costuri specifice socie-
tăţilor comerciale (fond şomaj, asigurări de 
sănătate, asigurări sociale de stat, etc.). - Folo-
sirea deţinuţilor la muncă nu implică încheierea 
de contracte de muncă cu aceştia, ci încheierea 
unui contract de prestări servicii între societatea 
comercială şi penitenciar; - Siguranţa asupra 
materiilor prime, materialelor, uneltelor şi utila-
jelor folosite în procesul tehnologic, neexistând 
riscul sustragerii acestora; - Paza persoanelor 
private de libertate şi hrana acestora sunt asigu-
rate de către penitenciar. Cu speranţa că şi insti-
tuţia dumneavoastră se va înscrie în rândul 
partenerilor noştri, aşteptam cu interes să ne 
contactaţi la telefoanele: 0244-526834, fax 0244-
595356 sau la sediul nostru din Ploieşti, str. 
Rudului nr. 49, judeţul Prahova.

Primăria Oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă: 
-consilier cls.I, grad profesional asistent în 
cadrul Biroului Resurse umane, ITL casierie şi 
transport local. Concursul se organizează la 
sediul Primăriei oraşului Sărmaşu, în data de 12 
ianuarie 2016, ora 10.00 proba scrisă şi 14 ianu-
arie 2016, ora 10.00 interviul. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 
20 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
oraşului Sărmaşu. Condiţii de participare la 
concurs, bibliografia, actele solicitate candida-
ţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la 
sediul Primăriei oraşului Sărmaşu şi pe pagina 
de internet a Consiliului Local al oraşului 
Sărmaşu: http://www.sarmasu.ro; informaţii: la 
telefon: 0265.421.855.

CONPET S.A. Ploieşti scoate la concurs - 
pentru  Formaţia Protecţie catodică (Serviciul 
Energetic) - 3 (trei) posturi  vacante de “electri-
cian protecţie catodică“ COR : 741310  - înche-
ierea contractelor individuale de muncă 
urmând să se facă pe durată nedeterminată. 
Cerinţe: - studii de bază: minim studii medii; - 
pregătire de specialitate: calificare în profil 
„ electric/ electrotehnic/ electromecanic/ auto-
matizări/ electronic”; - cunoştinţe foarte bune 
de utilizare Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point); - apt angajare electrician, lucru la 
înălţime – conform aviz medical şi psihologic; - 
fără antecedente penale - conform cazier judi-
ciar. Persoanele interesate sunt rugate să 
depună la secretariatul societăţii din municipiul 
Ploieşti,  str. Anul 1848 nr.1-3, până la data de 
20.01.2016 inclusiv, următoarele documente: - 
cerere de participare la concurs; - CV-ul; - 
documentele de studii (copii legalizate); - acte de 
calificare (copii legalizate); -  copia actului de 
identitate sau orice alt document care atestă 
identitatea; - cazier judiciar; - adeverinţa medi-
cală şi psihologică cu avizul ”apt angajare elec-
trician, lucru la înălţime”. Tematica de concurs 
şi/sau alte informaţii privind desfăşurarea 
concursului vor fi afişate ulterior pe site-ul 
www.conpet.ro secţiunea «cariere» . Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Biroul Manage-
ment Resurse Umane, telefon 0244/401360 
interioare : 2596, 2586 şi 2412.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumparăm cărți vechi şi noi, 
tablouri, grafică, icoane pe sticlă şi lemn vechi, 
cărți poştale vechi, statuete, porțelan, diverse 
obiecte vechi. Deplasare la domiciliu. 
0751.22.11.66

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii şi 
romanii sunt mândria româ-
nilor de pretutindeni. Tel. 
0761.674.276; 0733.940.772.

CITAȚII
Chirai Georgeta in calitate de parata in dosarul 
nr 9513/278/2014 este citata la Judecatoria Petro-
sani in data de 16.12.2015.in proces cu Ungu-
reanu Ibolya.

Apostol Edsohn, domiciliat în Mun. Iaşi,  Sos. 
Arcu,  nr.13,  bl.F5, sc. D, et.1, ap.7 , judeţul Iaşi, 
este chemat la Tribunalul Iaşi Secţia II Civila-Fa-
liment, Str. Elena Doamna, nr. 1A, Jud. Iaşi, în 
ziua de 10, luna 02, anul 2016, ora 9,00, în cali-
tate de pârât în dosar nr. 10043/99/2013/a1, în 
proces cu Cabinet Individual de Insolvenţă 
Apetrei Marioara, în cauza privind debitorul SC 
SANGEO SRL, J22/2032/1991, CUI 1962615, 
pentru angajarea răspunderii personale conform 
art.138 din Legea 85/2006.

Burtan Laurenţiu Marian cheamă în judecată pe 
pârâta Burtan Liliana, la Judecătoria Turnu 
Măgurele, în dosarul civil nr. 1376/329/2015, 
având ca obiect divorţ fără copii minori.

Direcţia Generală de Asistență Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Văduva Violeta domiciliată în comuna 
Livezi, sat Pirienii de Jos, jud. Vâlcea, în calitate 
de intimată în dosarul civil nr.3450/90/2015, cu 
termen de judecată în data de 11.12.2015, având 
ca obiect instituire măsură de protecţie, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

Numitul Babiac Sorin Nicolae, cu domiciliu 
cunoscut în 3009 Zulette Avenue Bronx New York 
10461-5619, Statele Unite ale Americii şi ultima 
reşedinţă în România, în Craiova, Bul.Nicolae 
Titulescu, nr.2, bl.N, sc.1, ap.76, Jud.Dolj, este 
chemat în judecată în calitate de pârât de către 
reclamanţii Babiac Alexandrina-Domniţa şi 
Babiac Călin-Mihai, la Judecătoria Craiova în 
dosarul nr.3454/215/2015, C6, cu termen de jude-
cată la data de 03.02.2016, având ca obiect partaj 
succesoral după autorul Babiac Vladimir.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

ANUNȚURI

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. 325063 din 09.12.2015. Dosar de executare nr. 11856/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile, data 10 Decembrie 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 
30 Decembrie 2015, ora 10.00, 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 
Service Mașini Agricole SRL, cu sediul în localitatea Gheorghe Lazăr, jud. Ialomița, 
cod de identificare fiscală 26153890: Denumirea bunului imobil, descriere sumară: 
(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
1. Teren cu categoria de folosință “pășune”, în S = 26117 mp, situat în extravilanul 
localității Gheorghe Lazăr, tarla 216. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 
23.925 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: scutit. * Cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit, în conformitate cu art. 
141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de 
sarcini. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 
28 Decembrie 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: 10.12.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Colectare Contribuabili Mijlocii. Biroul Executare Silită și 
Stingerea Creanțelor Bugetare. Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, jud. 
Ialomița, tel. 0243.237140, fax 0243.230052. Dosar de executare nr. 
400604/2015. Nr. 606488 din 10.12.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 Luna Decembrie Ziua 10. În temeiul art. 162, alin. (2) și art. 167, 
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 
23, luna Decembrie, anul 2015, ora 10, în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 
14, se vor inde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a 
debitorului SC Premier Spedition SRL, CUI 23920203, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Slobozia, str. Șoseaua Brăilei, nr. 5: 1. Cuvă metalică 6000 X 3000 X 500 
mm - preț de pornire a licitației 3.050 lei la care se adaugă TVA 24%. Licitația se află 
la al III-lea termen, prețul de pornire al licitației este prețul de evaluare redus cu 
50%, la care se adaugă TVA 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 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 0243.237141 sau 0243.237142, interior 197. Data 
afișării: 10.12.2015.

S.C. K.I.A  SHOP SRL, cu sediul în 
localitatea Bucu, judeţul Ialomiţa, 
angajăm Director tehnic în sectorul 
confecţiilor. Relaţii la telefon nr. 
0755631548,  0720607856.
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Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numiţii: Boţoi Maria domiciliată în oraş comuna 
Racoviţa, sat Balota, jud. Vâlcea şi Ciurar Dorel 
domiciliat în comuna Hârseni, sat Hârseni, jud. 
Braşov în calitate de intimaţi în dosarul civil nr. 
3448/90/2015 cu termen de judecată la 11.12.2015 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea.

Godja Ioan, Godja Victoria, Godja Pavel Gabriel 
şi Godja Emanuel sunt chemaţi în judecată, în 
calitate de pârâţi, în proces având ca obiect 
pretenţii civile, fiind citaţi pentru data de 
15.01.2016 la Judecătoria Braşov, sala J3, ora 
9.00, în dosar 12549/197/2013, în litigiul în care 
calitate de reclamanţi au Zsold Hermine Rosine, 
Tartler Heinrich, Zsold Alexander Alfred şi 
Balaşiu Dan Michael.

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experi-
ence în urma extragerii din luna noiembrie 2015, 
premiu ce constă într-un voucher în valoare de 
2.000 RON, este dl. Marius Vreme.

Societatea Naţională a Cărbunelui SA, Ploieşti, 
prin lichidator Carduelis Consulting IPURL, soli-
cită depunerea de oferte în vederea identificării, 
stabilirii stării din punct de vedere al funcţionării 
ca material rulant de cale ferată sau deşeu recupe-
rabil, evaluării şinei de cale ferată situată în 
incinta Minei Filipeşti de Pădure, judetul Prahova, 
în lungime de cca. 1,8 km. Ofertele trebuie să 
aparţină membrilor ANEVAR şi se vor trimite la 
adresa lichidatorului din Ploieşti, str. Cerceluş, 
nr.33, jud. Prahova, prin poştă, în plic cu confir-
mare de primire, până la data de 11.01.2016. 
Relatii telefon lichidator judiciar Elena Huideş 
0722.634.777.

Ioniță Gheorghe având sediul în Șos. Bucureşti- 
Măgurele, nr.72K, sector 5, Bucureşti, titular al 
planului Plan Urbanistic Zonal- construire imobil 

S+P+1E+ 2E retras, împrejmuire teren, locali-
tatea Bucureşti, Șos. Bucureşti- Măgurele, nr.70L, 
sector 5, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului de mediu 
pentru planul menționat şi declanşarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr.1 (în 
spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până 
joi între orele 9.00-11.00. Observații/ comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul A.M.B., în 
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

VIA INSOLV SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
administrator judiciar conform incheierii din data 
de 26.11.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 7484/105/2015, 
anunţă deschiderea procedurii generale a insol-
ventei debitoarei SC Corzam Construct SRL, 
Comuna Puchenii Mari, sat Moara, nr. 67, jud. 
Prahova, CIF 25097503, J29/229/2009. Termenul 

limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor este 08.01.2016. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 27.01.2016. Termenul limită pentru solutio-
narea eventualelor contestatii si pentru definiti-
varea tabelului definitiv al creanţelor este 
19.02.2016. Prima adunare a creditorilor la data 
de 02.02.2016, ora 14/00, la sediul administrato-
rului judiciar.

Agenția Română de Consultanță având sediul în 
strada Berzei nr. 16A, sector 1, Bucureşti, titular 
al Planului de management al Sitului Natura 
2000 ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului - 
situat în localitățile: Floreşti-Stoeneşti, Găiseni, 
Vânătorii Mici din județul Giurgiu şi Corbii Mari, 
Costeştii din Vale, Găeşti, Mogoşani, Mătăsaru, 
Odobeşti, Petreşti, Potlogi, Ulieşti din județul 
Dâmbovița, anunţă publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în cadrul şedinței 
Comitetului Special Constituit din data de 
10.12.2015, urmând ca planul propus să fie supus 

procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în 
scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Dâmbovița din strada Calea Ialomiței nr. 1, 
Târgovişte, județul Dâmbovița, în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului.

SOMAȚII
România. Judecătoria Făgăraş. Judeţul Braşov. 
Dosar nr. 4505/226/2015 din 17 noiembrie 2015. 
Somaţie emisă în baza încheierii pronunţată la 
data de 17 noiembrie 2015. Se aduce la cunoş-
tinţă celor interesaţi că petentul Stoica Nicolae, 
domiciliat în Braşov, calea Bucureşti, Nr, 7, bl. 42, 
sc. A, ap. 19, jud. Braşov, a introdus la Judecă-
toria Făgăraş acţiune prin care solicită să se 
constatate că au dobândit, prin uzucapiune, 
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în 
sat Veneţia de Jos, nr. 226, jud. Braşov, identic cu 
cel înscris în CF 101209, cu nr top 147,148, 
compus din casă şi teren, cu îndeplinirea condiţi-
ilor prevăzute de dispoziţiile art. 1052 cod proce-
dura civilă. Persoanele interesate pot să facă 
opoziţie la Judecătoria Făgăraş, cu precizare că, 
în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea 
cererii. Somaţia face parte integrata din înche-
ierea pronunţată la Judecătoria Făgăraş la data 
de 17 noiembrie 2015. Prezenta se comunică spre 
afişare primăriei com. Părău, jud, Braşov, la 
Biroul teritorial de cadastru şi publicitate imobi-
liară Făgăraş, la imobilul din litigiu, respectiv din 
satul Veneţia de Jos nr. 226, comună Părău şi la 
Judecătoria Făgăraş. Se va publica în două ziare 
de largă răspândire, dintre care cel puţin unul de 
circulaţie naţională. Judecător Boghiu Dumitru, 
Grefier Bulgaru Eugenia.

LICITAȚII
Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează 

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. 325061 din 09.12.2015. Dosar de executare nr. F13302/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 10 Decembrie 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 
30 Decembrie 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 
Dascalu Ion Alexandru I.I. cu sediul în localitatea Iazu, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 26991799: Denumirea bunului mobil,descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de 
pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Tractor agricol 
Case IH JX95, an fabr. 2011, 85.425 lei, 24%; 2. Încărcător frontal Scha�er 690T 65 
kw, an fabr. 2011, 94.050 lei, 24%; 3. Plug reversibil Gregoire Besson RB71, 5+1 
trupite, an fabr. 2011, 64.275 lei, 24%; 4. Snec de descărcare Spirotech GFR150, an 
fabr. 2011, 7.050 lei, 24%. * Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%/ impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 
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 
28 Decembrie 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: 10.12.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile/ Licitația a-III-a. Anul 2015, Luna 12, Ziua 22, Ora 
11.00. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 22, luna 12, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin 
Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică 
deschisă, următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. Madi 
Comaliment SRL, cu domiciliul fiscal în sat Bolintin Deal, com. Bolintin Deal, bld. 
Muncii, nr. 77, județul Giurgiu, cod de identificare fiscală 8169553. Denumirea 
bunului mobil descriere sumară: Automobil mixt (Autoutilitară) Dacia-D1307, nr. 
înmatriculare: GR-02-WRM, nr. de identificare: UU1D1F1943407972, nr. 
omologare: G0DA4N1611I37X4, an fabricație: 2004. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației, exclusiv TVA: 2.200 lei. Cota TVA *): (24%). Total: 2.200 lei. *) 
cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din normele metodologice de 
aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale si 
privilegii. 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 în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 
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 (bugetul de stat și bugetul 
local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire 
la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 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 - 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 0246.270520, persoană de contact: Iacob Ilie.
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licitaţie publică pentru vânzarea unui teren in 
suprafaţa de 10,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexandria, 
situat in strada Cuza Vodă, nr. 113, bl. V10, parter. 
Licitaţia va avea loc în data de 14.01.2016 orele 
11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, 
str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie 
poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la 
sediul Primăriei municipiului Alexandria, Servi-
ciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int. 
132, fax. 0247317728. Informaţii suplimentare se 

pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul 
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 
0247317732, int.132.

S.C. Energy B.V.  S.R.L., prin lichidator judiciar 
C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 
ACTIVUL NR.1: parcela de teren curți-construcții 
situată în intravilanul oraşului Broşteni, județul 
Suceava, în suprafață de 2.595mp şi construcțiile: 
C1 – cabină poartă, C2 – pavilion I(P), C3 – pavi-

lion (P+E), C4 – pavilion II (P+2E), C5 – baracă 
metalică zincată, C6 – centrală termică şi C7 – 
centrală termică cu rezervor, imobil identificat cu 
număr cadastral 113, înscris în CF 30560 a 
comunei Broşteni (provenită din conversia de pe 
hârtie a CF nr. 44). Terenul de sub construcții este 
în suprafață de 1.152mp, iar cel din afara 
construcțiilor este în suprafață de 1.443mp. 
vânzarea se va face prin licitatie publica cu stri-
gare, cu preţul de pornire de 100%,  de 
333.000,00lei (fara TVA). Activul nr.2. teren 

curți-construcții situat în oraşul Broşteni, sat 
Neagra, județul Suceava, în suprafață de 1.120mp, 
imobil identificat cu număr cadastral 30189, 
înscris în CF 30189 a comunei Broşteni. Terenul se 
învecinează la nord şi est cu oraşul Broşteni, la sud 
cu drumul de acces şi la vest cu râul Neagra. 
vânzarea se va face prin licitatie publica cu stri-
gare, cu preţul de pornire de 100%, de  44.700,00 
lei (fara TVA). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt cu 5 zile înainte de data 
licitației, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, 
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, JUD. Iaşi, în data de 
16.12.2015 ora 16:30, şi se va desfăşura în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data 
de 20.11.2015. Adjudecarea se va face în confor-
mitate cu prevederile Regulamentului de organi-
zare şi desfăşurare a licitaţiei., 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 Regulamentul 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 lichidator. Pentru parti-
ciparea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie 
să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din 
mun. Iaşi, STR.  VASILE LUPU NR. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 16.12.2015 ora 15:00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine:  C.I.I. Pohrib Ionela  la 
telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
Monitorul Oficial  al  României ,  nr. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a, Norme revi-
zuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 a Consiliului 
de Administraţie al societăţii. În perioada 
04.12.-10.12.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: - Revizie 
ISCIR 28 vagoane de 80,86 mc destinate trans-
portului de gazolină aflate în proprietatea 
CONPET SA, - Expertizarea a 12 recipiente de 
80 şi 86 mc, care echipează vagoanele de trans-
port gazolina aflate în proprietatea CONPET 
SA, - Servicii de verificare a documentaţiei 
tehnico-economică „proiectare pentru lucrări 
de punere în siguranţă traversare aeriană rău 
Argeş zona Răteşti, jud Argeş, mal stâng”. 
Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de 
documentele care stau la baza întocmirii ofer-
telor, se găsesc pe pagina proprie de internet 
(www.conpet.ro), la secţiunea Achiziţii  publice: 
Director Departament Managementul Achizi-
ţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. Serviciu 
achiziţii Exp. Ap Corina Iosif. 

PIERDERI
Pierdut documente de control pentru transporturi 
rutiere de persoane prin servicii ocazionale in 
trafic national nr. 60140, 60139, 60138, 60137, 
60136, 52214, 52213, 52212, 52211, 52210, 52209, 
48017, 48016. Le declaram nule.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Elenal Trans SRL 
cu sediul în Municipiul Focşani, Str. Ulmului nr. 
9, bl. 9, ap. 6,  judeţul Vrancea, J39/944/2007, CUI 
22636921, declară certificatul de înmatriculare şi 
statutul/anexele pierdute/nule.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Layus 2007 SRL cu 
sediul în Municipiul Adjud, Str. Tudor Vladimi-
rescu Bl. 31, Ap. 15, Judeţul Vrancea, 
J39/914/2007, CUI 22578936, declară certificatul 
de înmatriculare şi statutul/anexele pierdute/nule.

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Taxi Din SRL cu sediul 
în Municipiul Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 
21, Bl. A, Et. P, Ap. 22, Judeţul Vrancea, 

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. Dosar de 
executare nr. 6381/2014. Nr. 325060 din 09.12.2015. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile, data 10 Decembrie 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 30 Decembrie 2015, ora 13.30, 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 A.J.C.O.C.T.C. “Bărăganu” – Ialomița, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Lacului, nr. 20, 
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 18841936: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. 
Autoutilitară Ford Transit/ FND6 suprastructură deschisă, an fabr. 2010, c.c. 2402 cm, 103 kw, motorină, masa max. aut. 3500 kg, 
20.412 lei, 24%; 2. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-L160, an 2010, (Bucu), 12.800 lei, 24%; 3. Mașină de împrăștiat 
îngrășăminte SPT 500, an 2010, (Bucu), 900 lei, 24%; 4. Cositoare cu tamburi Sip Roto 135, an 2010, (Bucu), 5.400 lei, 24%; 5. 
Motocoasă Husqvarna 545RX, an 2014, (Gura Ialomiței) X 2 bucăți, 1.800 lei, 24%; 6. Motocoasă Husqvarna 535RX, an 2013, 
(Gura Ialomiței) X 2 bucăți, 1.200 lei, 24%; 7. Motocoasă Husqvarna 345R, an 2011, (Gura Ialomiței), 800 lei, 24%; 8. Motocoasă 
Triunfo D430, an 2011, (Gura Ialomiței), 800 lei, 24%; 9. Tocătoare resturi vegetale Ubaldi PLV-M160, an 2012, (Cosâmbești), 
17.400 lei, 24%; 10. Remorcă cu 2 axe Pronar T653/1, an 2012, (Cosâmbești), 20.900 lei, 24%; 11. Lamă pentru deszăpezire, an 
2012, (Cosâmbești), 10.600lei, 24%; 12. Plug 2 trupite, an 2012, (Cosâmbești), 4.200 lei, 24%; 12. Buldoexcavator Perkins MST 
M544 cu cupă multifuncțională 4*1, set furci stivuitor, cupă excavare, an 2009, (Vlădeni), 103.300 lei, 24%. * Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%/ impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 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 28 Decembrie 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: 10.12.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. ESCM. 
106077/10.12.2015. 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 se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și 
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 22, luna decembrie, 
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Intreprinderea Construcții 
Instalații Montaje S.A., cu domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Democrației, nr. 103, cod de identificare fiscală 6101373, dosar de 
executare nr. 125: Nr. ctr. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: 24%. 1. Stație betoane Liebherr, nr. inventar 
21112, 369.900 lei; 2. Buldoexcavator 93WB-5EO, nr. inventar 21175, 70.350 lei; 3. Mașină automată confecționare etrieri, nr. 
inventar 21155, 161.650 lei; 4. Foarfecă hidraulică, nr. inventar 21192, 32.600 lei; 5. Pompă de apa Turbosol, nr. inventar 21129, 
33.950 lei; 6. Stație sortare și spălare agregate râu, nr. inventar 21182; 21193-21195; 21198, 385.150 lei; 7. Excavator mobil 
PW 110R, nr. inv. 29018, 27.110 lei; 8. Compactor Caterpillar, nr. inv. 29023, 55.350 lei; 9. Nivelator Grader Pollmann G10A, nr. 
inv. 29027, 36.000 lei; 10. Centrală betoane Cedomal, nr. inv. 29036, 58.505 lei; 11. Platformă autoridicare cu acțiune hidraulică, 
nr. inv. 29037, 20.750 lei; 12. Buldoexcavator Komatsu, nr. inv. 21156, 44.015 lei; 13. Schelă metalică demontabilă, nr. inv. 
21168, 28.055 lei; 14. Schela metalică demontabilă, nr. inv. 21171, 28.055 lei; 15. Schelă zincată din oțel, nr. inv. 21124, 37.885 
lei; 16. Ciur vibrator 4,8 mp, cu patru site, nr. inv. 21083, 16.180 lei; 17. Set cofrag Meva, nr. inv. 21051, 20.975 lei; 18. Excavator 
roți Atlas, nr. inv. 29022, 35.800 lei; 19. Semiremorcă marca Broshuis 3AOU-16-30 Trailler, an fabricație 1983, nr. identificare 
83098, culoare albastru, nr. înmatr. PH-09-DDS, nr. inv. 21080, 19.775 lei. Total: 1.482.055 lei. Regimul și cotele de taxă pe 
valoarea adaugată 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 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 (în 
contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, 
deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
române, 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. 172-173 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 telefon numărul 0244.407710, int. 168. Data afișării: 11.12.2015.

ANUNȚURI
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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. 325062 din 09.12.2015. Dosar de executare nr. 27SAV/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile, data 10 Decembrie 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 
30 Decembrie 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 
Grerom SRL, cu sediul în localitatea Săveni, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 
21703062: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 1. Combină agricolă Case 
International 1440, an fabr. 1982, 33.225 lei, 24%; 2. Tractor agricol Fiat 180-90DT 
PS/24, cu probleme la cutia de viteze, an 1988, 28.125 lei, 24%; 3. Grapă cu 40 
discuri Papadopoulos DYXS 40-500, an fabr. 2008, 28.275 lei, 24%; 4. Rezervor 
combustibil de 9000 l DTO90L-5K, cu pompă 50 l/ min, an fabr. 2014, 9.825 lei, 
24%; 5. Mașină de împrăștiat îngrășăminte OMB 33E, 1300 kg, an fabr. 2008, 4.275 
lei, 24%. * Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 
este 24%/ impozabil în conformitate art. 128, alin. (3), lit. b) din 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 28 Decembrie 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: 10.12.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională 
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în 
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data 
de 28.12.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență 
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Total TDR Grup S.R.L. (dosar 
nr. 1951/98/2015), cu sediul în Solobozia, județul Ialomița; - S.C. Trascos S.R.L. 
(dosar nr. 1928/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - Intreprindere 
Individuală Filip Sorin Fanel (dosar nr. 1528/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul 
Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 16 
din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 
privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către 
Agenția Națională de Administrare Fiscală.

J39/295/2007, CUI 21447860, declară certificatul de 
înmatriculare şi statutul/ anexele pierdute/ nule.

Declar pierdut (nul) contract de vânzare- cumpă-
rare nr.8710 din data de 10 aprilie 1995 eliberat de 
Notar de Stat al Sectorului 6 pe numele Ţăndă-
rescu Dumitru (actual Miţoi).

Declar pierdut (nul) permis călătorie R.A.T.B. 
Autobaza Ferentari, nr. serviciu 44100, pe numele 
Surugiu Elena.

P i e r d u t  c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
373825/09.06.2010 pentru Optic Foto Digital 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sector 6, C.U.I. 
26724147, de la punctul de lucru din str. Glici-
nelor nr. 4-14, sector 5. Îl declar nul.

S.C. Bianca Instal S.R.L., sediu: Str. Dr. Taberei 
nr.134, bl. 713, et.5, ap.17, sc.A, Sector 6, C.U.I. 
RO 13648625, declară pierdute: ştampila rotundă 
a societăţii C.U.I. inscripţionat; facturile seria 
BIA de la 172-200, chitanţele seria BIA 201-250, 

chitanţele seria BIA 184-200. Le declar nule. 

S.C. Staff Concept S.R.L. cu sediul în Piața Amzei 
10-22, Bucureşti sector 1, C.U.I. 28728099, declară 
pierdute documentele salariatei Băltărețu Cristina 
Roxana: contract de muncă cu nr. 16/12.03.2012, 
cerere angajare, criterii de evaluare, fişa postului, 
fişa inventar. Se declară nule.

Bordei Nicolae-Dan PFA cu sediu în Bucureşti 
sec. 3, Str. Sfânta Vineri, nr. 23, camera 2, bl. 
105B, sc. B, ap. 56, având CUI: 34374581 şi nr. 
o r d i n e  î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
F40/1601/16.04.2015, declar pierdute Certificat de 
Înregistrare B3066819, Certificat Constatator 
sediu social şi Certificat Constatator activităţi la 
terţi nr. 138927 din 15.04.2015. Le declar nule.

Certificat de Inregistrare B529 emis pe data de 
22.07.2011, cod unic de inregistrare 18894329, 
J40/12315/2006 pentru Gruppo Gamma Cons 
International SRL, sediul social Bucuresti Sector 
1 Str. Albac Nr. 11 Etaj 1 Birou. Se declara nul.


