
11www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează ospătar. 
0722.268.866.

Alpinist utilitar, firmă specializată angajează alpinişti 
utilitar, atestat profesional. 0788.397.223.

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

Autoritatea Feroviară Română -AFER, instituţie 
publică finanţată din venituri proprii, cu sediul în 
Calea Griviţei, nr.393, sector 1, Bucureşti, în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat 
prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a două funcţii contractuale de 
execuţie vacante, şi anume: -inspector tehnic gradul 
IA, 1 post, la Serviciul Inspecţie Tehnică: studii univer-
sitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, specialitatea material rulant de cale 
ferată, cunoştinţe operare PC, experienţa necesară 
executării operaţiunilor specifice postului:-cel putin 15 
ani vechime în specialitate; - muncitor calificat treapta 
I (electrician de întreţinere şi reparaţii), 1 post, la 
Serviciul Administrativ, Arhivă: studii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat, posesor Carnet de 
electrician autorizat, experienţa necesară executării 
operaţiunilor specifice postului: cel putin 5 ani. Condi-
ţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candi-
daţ i i ,  sunt  ce l e  prevăzute  la  ar t .3  d in 
Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Termenul limită 
de depunere a dosarului de concurs este data de 
29.06.2015, ora-14.00. Locul de desfăşurare a concur-
sului: la sediul Autorităţii Feroviare Române -AFER, 
Corp B, parter, camera 101, proba scrisă în data de 
06.07.2015, ora-10.00, interviul în data de 10.07.2015, 
ora-10.00. Tematica şi bibliografia de concurs, aferentă 
fiecărei funcţii, precum şi alte informaţii necesare pot 
fi studiate pe site-ul AFER (http://www.afer.ro/) secţi-
unea Informatii/ Anunturi/ cariera. Datele de contact 
ale persoanei care asigură secretariatul: 021.307.22.22 
sau 021.307.79.40.

Spitalul Municipal Dorohoi organizează concurs în 
conformitate cu prevederile HGR 286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, în incinta 
unităţii din str.Bd.Victoriei, nr.75, pentru ocuparea 
următoarelor posturi: În data de 06.07.2015, ora 
10.00 -un post de asistent medical cu PL, speciali-

tate Igienă, fără vechime în specialitate, perioadă 
nedeterminată în cadrul CPCIN; În data de 
06.07.2015, ora 10.30 -un post de infirmieră, peri-
oadă nedeterminată, la secţia ATI, fără vechime în 
specialitate; În data de 06.07.2015, ora 11.00 -un 
post de muncitor lenjer, perioadă nedeterminată la 
croitoria unităţii, minim un an vechime în speciali-
tate; -un post de muncitor necalificat, perioadă 
nedeterminată la formaţia muncitori. Concursurile 
constă în două probe: - scris, 06.07.2015, ora 10.00, 
pentru postul de asistent de igienă -punctaj minim 
50 puncte -maxim 100 puncte; -scris, 06.07.2015, 
ora 10.30, pentru postul de infirmieră -punctaj 
minim 50 puncte -maxim 100 puncte; -scris, 
06.07.2015, ora 11.00, pentru postul de muncitor 
lenjer, perioadă nedeterminată la croitoria unităţii, 
minim un an vechime în specialitate şi -un post de 
muncitor necalificat, perioadă nedeterminată la 
formaţia muncitori. -interviu: 09.07.2015, ora 10.00 
-punctaj minim 50 puncte -maxim 100 puncte. 
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a 
punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. 
Anunţul de concurs, bibliografía şi tematicile de 
concurs sunt afişate la avizierul unităţii, pe site-ul 
unităţii, pe site-ul Primăriei, Serv. RUNOS. Dosa-
rele se depun la Serv. RUNOS până pe data de 29 
iunie 2015, inclusiv ora 13.00. Relaţii se pot obţine 
la tel.: 0733.949.969. Condiţii de participare: 
-diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare 
sau diplomă de licenţă în specialitatea Igienă; -curs 
de infirmieră pentru postul de infirmieră. -calificare 
de confecţioner la postul de lenjer. 

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. 
Dr. Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: îngrijitoare (Secţia OG III), 1 
post, conform H.G. nr. 1027/2014 şi Dispoziţia 
Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.07.2015, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 10.07.2015, ora 13.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs până 
la data de: 26.06.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. 
Relaţii suplimentare la Spitalului Clinic de Obste-
trică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucu-
reşti, persoană de contact: Ec. Manolache Elena, 
telefon: 021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6, organizează  concurs pentru ocuparea 
funcţiei de: îngrijitoare (Secţia OG IV -Sala de 

operaţii), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 şi Dispo-
ziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti nr. 
1709/2014. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.07.2015, ora 09.00; -Proba interviu 
în data de 10.07.2015, ora 09.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până la data 
de: 26.06.2015, ora 14.00, la sediul Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” 
Bucureşti, str. Calea Giuleşti nr.5, sector 6. Relaţii 
suplimentare la Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, 
persoană de contact: Ec. Manolache Elena, telefon: 
021/303.50.50.

Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. 
Panait Sîrbu” cu sediul în Bucureşti, str. Calea 
Giuleşti nr.5, sector 6, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei de: asistent medical (Secţia OG IV 
-Sala de operaţii), 1 post, conform H.G. nr. 1027/2014 
şi Dispoziţia Primarului General al Municipiului 
Bucureşti nr. 1709/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 06.07.2015, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 09.07.2015, ora 10.00. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 26.06.2015, ora 14.00, la 
sediul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie 
„Prof. Dr. Panait Sîrbu” Bucureşti, str. Calea Giuleşti 
nr.5, sector 6. Relaţii suplimentare la Spitalului 
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Prof. Dr. Panait 
Sîrbu” Bucureşti, persoană de contact: Ec. Mano-
lache Elena, telefon: 021/303.50.50.

CITAȚII
Nicula Gheorghe cheamă pe pârâta Nicula Ionela la 
Judecătoria Zimnicea în data de 25.06.2015 în dosar 
439/339/2015, divorţ cu minori.

S.C. Gmtools Speed S.R.L., este chemat la Judecătoria 
Balş in dosarul nr.678/184/2015 în data de 26.06.2015, 
complet C7 ora 09.00, în calitate de debitor, în proces 
cu S.C. Benteler Distribution România S.R.L., în cali-
tate de creditor.

Intimatul pârât Buţincu Viorel, cu ultimul domiciliu 
în sat Dumbrăviţa, com. Ibăneşti, jud. Botoşani, este 
citat la Tribunalul Botoşani, în data de 29.06.2015, în 
dosarul nr. 1076/40/2015, avnd ca obiect partaj judi-
ciar, apelant Aghiorghiesei Victor.

Judecătoria Paşcani. Dosar 4736/866/2014. Sentinţa 
civilă 1139/2015. Hotărăşte: Admite în partea cererea 
promovată de reclamanta Iurciuc Genoveva, CNP 

2691210226321, domiciliată în Tg. Frumos, str. Cuza 
Vodă, bl. IAS, et. 2, ap. 11, jud. Iaşi, în cotradictoriu cu 
pârâtul Iurciuc Viorel, cu acelaşi domiciliu. Declară 
desfăcută căsătoria încheiată între părţi la data de 
27.10.1990 şi înregistrată în registrul de stare civilă al 
Consiliului Local al Com. Brăeşti, jud. Iaşi, sub nr. 30 
din data de 27.10.1990, din vina exclusivă a pârâtului. 
Dispune revenirea reclamantei la numele avut ante-
rior căsătoriei, acela de Acatrinei. Obligă pârâtul să-i 
plătească reclamantei suma de 1170 lei, reprezentând 
cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 
30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune 
la Judecătoria Paşcani. Pronunţată în şedinţa publică, 
azi, 4.05.2015.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii: 
Avram Fulmena cu domiciliul în comuna Câineni, sat 
Câinenii Mici, jud. Vâlcea în calitate de intimat în 
dosarul civil nr.1493/90/2015 cu termen de judecată la 
data de 12.06.2015 aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 
Drăgan Ana cu domiciliul în comuna Vultureşti, sat 
Vultureşti, jud. Olt şi Dima Ion Ovidiu cu domiciliul în 
comuna Frînceşti, sat Frînceşti, jud. Vâlcea în calitate 
de intimaţi în dosarul civil nr.1878/90/2015 cu termen 
de judecată la data de 12.06.2015 aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numita: Surd 
Nicoleta Mădălina cu reşedinţa în Mun. Rm. Vâlcea, 
strada Radu de la Afumaţi nr.30, apart.6, jud. Vâlcea 
în calitate de intimată în dosarul civil nr.1716/90/2015 
cu termen de judecată la data de 19.06.2015 aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

Numitul Dincă Marius George, cu ultimul domiciliu 
în Craiova, în calitate de pârât în dosarul 
nr.3208/215/2015, având ca obiect modificare măsuri 
privind copilul, este chemat în data de 22.09.2015 la 
Judecătoria Craiova, complet CMF2, ora estimată 
8.30, în proces cu Dincă Maria Daniela în calitate de 
reclamantă. 

DIVERSE
Radu Floarea, în calitate de reclamantă în dosarul 
nr.55/215/2015 al Judecătoriei Craiova, cu termen de 
judecată la data de 03.07.2015, complet C18, ora esti-
mată 10.30, anunţă deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a morţii pentru Radu Vasile, cu 
invitaţia ca orice persoană să comunice datele pe care 
le cunoaşte în legătură cu cel dispărut. 

ANUNȚURI

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Mobi - Confort SRL – Bradu, după 
cum urmează: Denumire: Teren intravilan arabil în suprafață de 8606 mp situat în 
loc. Costești, sat Stârci. Valoare [Ron, fără TVA]: 51 375 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO39TREZ0505067XXX000772 deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26.06.15. Licitația va avea loc 
în data de 29.06.15, ora 11:00:00, la SC Mobi Confort SRL, pct. lucru Costești. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672768.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Nicolaescu Alexandru Ionut – Mioveni, 
după cum urmează: Denumire: Apartament 3 camere cu dependințe, situat în 
Mioveni, str. Frații Golești, bl. T7, sc. D, ap. 4, Jud. Argeș. Valoare [Ron, fără TVA]: 
109.500 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate 
cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor 
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii 
taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile 
solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate 
la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29/06/2015, 
ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 30/06/2015, ora 11:00:00, la Mioveni. 
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260665.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Vio Cip Euro Service SRL – Izvoru, 
după cum urmează: Denumire: Spălătorie Auto - (construcție din structură metalică 
învelită cu tablă) - fără teren. Valoare [Ron, fără TVA]: 5 175 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a 
doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO39TREZ0505067XXX000772 deschis la Trezoreria Costești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29.06.15. Licitația va avea loc 
în data de 30.06.15, ora 11:00:00, la SC Vio Cip Euro Service SRL, pct. lucru 
Costești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Orășenesc Costești, 0248.672768.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Badulici Doina – Stâlpeni, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan SD LSDAF, an fabricație 2008, culoare 
albă. Valoare [Ron, fără TVA]: 8.025 lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din 
cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, 
deschis la Trezoreria Mioveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 23/06/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 
24/06/2015, ora 11:00:00, la Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe 
toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni, tel. 0248.260665.
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Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. S.C. 
OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Demolare 
structuri existente – Modernizare Staţie compresoare 
Merisani”, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul “Demolare structuri exis-
tente – Modernizare Staţie compresoare Merisani” 
propus a fi amplasat în com. Merisani, sat Merisani, 
jud. Argeş. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Argeş, din Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş în 
zilele de 12 ÷ 17.06.2015 între orele 10-14 precum şi la 
adresa de internet: http//apmag.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
17.06.2015.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. 
OMV Petrom S.A., titular al proiectului “Demolare 
structuri existente – Modernizare Staţie compresoare 
Vâlcele”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Argeş în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul “Demolare structuri existente – 
Modernizare Staţie compresoare Vâlcele” propus a fi 
amplasat în com. Merisani, sat Vâlcele, jud. Argeş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul APM Argeş, din 
Piteşti, str. Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş în zilele de 12 ÷ 
17.06.2015 între orele 10-14 precum şi la adresa de 
internet: http//apmag.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 17.06.2015.

S.C. Omv Petrom SA Bucureşti, titular al proiectului 
„Lucrări de amenajare platformă, drum acces şi foraj 
sondele H3, H12, H13 Independenţa, în comuna 
Schela, judeţul Galaţi”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Galaţi cu evaluarea impactului asupra 
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de 
amenajare platformă, drum acces şi foraj sondele H3, 
H12, H13 Independenţa, în comuna Schela, judeţul 
Galaţi”, propus a fi realizat în extravilan com. Schela, 
T158/5, jud. Galaţi. Proiectul deciziei de încadrare şi 
motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, în 

zilele de luni - joi între orele 8.30 – 16.00 şi vineri între 
orele 08.30 – 13.30 precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmgl.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 17.06.2015. 
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce 
priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret 
nr. 2, precum şi la următoarea adresă de e-mail: 
office@apmgl.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 
22.06.2015.

SOMAȚII
Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 27 mai 
2015. Având în vedere cererea formulată de recla-
manta Hotea Ileana domiciliată în sat Hoteni nr. 25 
comuna Ocna Şugatag, jud. Maramureş, CNP 
2610528341642 având ca obiect constatarea dobândirii 
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului reprezentând teren intravilan în suprafaţă 
de 2879 mp, situat în satul Hoteni, locul „La Floare”, 
comuna Ocna Şugatag cuprins în CF 50258 nr. top 645 
Hărniceşti, somează persoanele interesate care pot 
dovedi un drept sau un interes legitim să formuleze 
opoziţie în termene de şase luni de la publicarea 
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 reclamanţi. (Dosar nr. 
1123/307/2015).

Somaţie. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Întorsura Buzăului sub dosar nr. 232/248/2015, 
petentul Călitu Ioan, cu domiciliul în comuna 
Dobârlău, nr. 3, județul Covasna, a invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra 
terenului în suprafață de 2355 mp înscris în CF nr. 
23469 Dobârlău, nr. top 1974, 1973/6/1, situat în intra-
vilanul localității Dobârlău şi a terenului în suprafață 
de 2879 mp extravilan, înscris în CF nr. 23469 
Dobârlău, nr. top nou 1973/6/2. Imobilul teren este 
situat în intravilanul/extravilanul comunei Dobârlău, 
FN, județul Covasna, având ca vecinătăți: la nord- 
Călitu Ioan nr. top 1973/6, la est şanț, la sud- drum şi 
la vest Toderică Gheorghe. Toți cei interesați sunt 
somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 6 
luni de la emiterea celei din urmă publicații.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ de 
285.503 lei + TVA: teren intravilan 1.138 mp si hală 
productie, situate în Câmpina, str. Popa Sapcă, jud.
P r a h o v a .  L i c i t a ţ i i l e  s e  o r g a n i z e a z ă  l a 
30.06.2015, 24.07.2015 si 21.08.2015, la ora 10:30. 
Informaţii la 0744.688.623.

Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ de 45.460 
lei + TVA: spatiu comercial 124 mp, în Ploiesti, str. 
Ghe. Gr. Cantacuzino, jud.Prahova. Licitaţia se orga-
nizează la 19 iunie 2015, ora 10:00. Informaţii la 
0744.688.623.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale 
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor socie-
tăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 2823/20.05.2014, partea a 
IV-a. În perioada 05.06.- 11.06.2015 au fost postate 
pe site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invita-
ţiile/anunţurile de participare, însoţite de documen-
tele care stau la baza întocmirii ofertelor, se găsesc 
pe pagina proprie de internet (www.conpet.ro), la 
secţiunea Achiziţii publice. 1. Furnizare mijloace de 
apărare împotriva incendiilor din categoria „Stin-
gătoare”. 2. Execuţie de lucrări – Înlocuire 
conductă ţiţei import Ø 24” Baraganu-Calareti, pe 
13 tronsoane, în lungime total de cca. 16179m, între 
staţiile de pompare Baraganu şi Călăreţi tronsoa-
nele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 şi 5.1(tron-
sonul 5 fără subtraversarea DN+CF). Director 
Departament Managementul Achiziţiilor şi Inves-
tiţiilor, Ing. Radu Albu. Şef Serviciu Achiziţii, Jr. 
Agripina Tircavu. Serviciu Achiziţii, Exp. Achiziţii 
Corina Iosif.

Debitorul SC Steiner Petroleum & Gas Engineering 
SRL –în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
şi Asociaţii SPRL, scoate la vânzare următoarele 
bunuri: 1.Mijloace fixe şi obiecte de inventar în valoare 
de 95.085,30 Lei exclusiv TVA; 2.Echipamente de 
protectie în valoare de 96,00 Lei exclusiv TVA. -Listele 
cu aceste bunuri pot fi obţinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon în prealabil la 21.318.74.25; 
0753.999.028. -Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de:  -consemnarea în contul nr. RO31UG-
BI0000802004069RON deschis la Garanti Bank SA 
-Ag. Ploieşti, până la orele 14.00 am din preziua  
stabilită licitaţiei, a garanţiei de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei; -Licitaţia se va organiza conform 
Regulamentului de licitaţie ce poate fi achiziţionat de 
la reprezentantul lichidatorului judiciar cu un telefon 

în prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. Pentru mijloace 
fixe, obiecte de inventar şi Echipamentele de protecţie, 
proprietatea SC Steiner Petroleum & Gas Engineering 
SRL prima şedinţă de licitaţie a fost fixată în data de 
17.06.2015, ora 11.00, în cazul în care nu vor fi adjude-
cate la această dată, următoarele şedinţe de licitaţii 
vor fi în data de 24.06.2015; 01.07.2015; 08.07.2015; 
15.07.2015; 22.07.2015; 29.07.2015; 05.08.2015; 
13.08.2015 ora 11.00.  Toate şedinţele de licitaţii se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A, Judeţ Prahova. 
Pentru relaţii suplimentare sunaţi la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relaţii suplimentare cu un telefon în prealabil dl Cris-
tian Ciocan, 0753.999.028. Anunţul poate fi vizualizat 
şi pe site www.dinu-urse.ro. 

Anunţ de participare la negociere directă. 1. Conce-
dentul: Municipiul Timişoara, prin Primar, cu sediul în 
Bv. C.D.Loga nr.1, Timişoara, cod 300030, telefon 
0256-408349, 0256-408434, fax 0256-204177, cod fiscal 
RO 14756536, e-mail: daniela.chindris@primariatm.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul  concesiunii: 
suprafaţă de teren de 20.000 mp, în vederea realizării 
unei unităţi industriale şi de servicii de logistica în 
Parcul Industrial Freidorf Timişoara, pe o perioadă de 
25 de ani cu posibilitate de prelungire pentru o peri-
oadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, 
conform H.C.L. nr.383/01.08.2014. Procedura de atri-
buire este negocierea directă. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire 
va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi contra sumei de 
10 lei, la Compartimentul Licitaţii, camera 221, sediul 
Primăriei Timişoara, bv. C.D.Loga nr.1, începând cu 
data publicării anunţului până în data de 18.06.2015, 
zilnic între orele 13,00 – 16,00, vinerea între orele 
13,00-14,00.Suma va fi plătită în numerar la casieria 
concedentului. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este 22.06.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 
Ofertele în plic închis se depun la Primăria Timişoara, 
bv. C.D.Loga nr.1, camera 12 , ghişeul 10 sau 11 . Data 
limită de depunere a ofertelor este data de 24.06.2015 
ora 1000, la sediul Primăriei Timişoara din str. 
C.D.Loga nr.1, cam 12, ghişeul 10 sau 11. Fiecare 
participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta 
trebuie depusă în 2 exemplare din care 1 original şi o 
copie. Ofertele se depun în două plicuri închise şi sigi-
late, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează 
în ordinea primirii lor. Pe plicul exterior se va indica 
obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. 
Plicul exterior va trebui să conţină: a) o fişă cu infor-
maţii privind ofertantul. b) declaraţie de participare, 
semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau 
modificări; c) acte doveditoare privind calităţile şi 
capacităţile ofertanţilor, conform documentaţiei de 
atribuire; d) acte doveditoare privind intrarea în 

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  Nr. 603 115 din 11.06.2015. Dosar de executare nr.  Bugetare.
796/ 2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 06 ziua 
11. Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, cu sediul în Mun. 
Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 03, luna 07, 
anul 2015, orele 11.30, în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, etaj 4, 
camera 402, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului S.C. Servicii Comunale SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 
Slobozia, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală RO24129771: Denumire bun: 1. 
Autovehicul special N2 SG gunoieră Man TGL12.180 4X2BL, 4580 cmc, 132/2400 
kw, an fabricație 2008, stare bună de funcționare. Preț pornire licitație (exclusiv 
TVA): 129.600 lei. La prețul de pornire se adaugă TVA 24%. Licitația se află la primul 
termen. Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunului 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 (plata taxei de participare se va 
efectua cu ordin de plata prin bancă, cu minim două zile înainte, astfel încât la data 
licitației banii să se regăseasca în contul RO19TREZ3915067XXX005404, sau în 
numerar la Trezoreria Slobozia. La beneficiar se va menționa A.J.F.P. Ialomița CUI 
29511925); 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 și ora 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 
- 174 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 din 
Mun. Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 14, etaj 4, camera 402 sau la telefon numărul 
0243.237140, int. 197. Data afișării: 11.06.2015.

A.N.A.F. - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul art. 162, 
alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscut că 
în ziua de 24, luna 06, anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. 
Dunării nr. 188, se va vinde prin licitație publică următorul bun imobil, 
proprietate a debitorului SC Genial Protection SRL cu domiciliul fiscal în 
localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de identificare 17813679. 
Denumirea bunului imobil, descriere sumară, prețul de evaluare sau de pornire 
a licitației, exclusiv TVA: Imobil - apartament 2 camere - construcție și teren 
aferent, preț de pornire a licitației (a II-a) = 73350 lei, exclusiv TVA. *) cota de 
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 24% 
neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. B din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 4, 
alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 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 de 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 licitatei achitată în contul 
IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128 deschis la Trezoreria Mun. 
Alexandria; 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 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, 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 0247.421168, int. 354.
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posesia caietului de sarcini; Pe plicul interior , care 
conţine oferta propriu zisă, se înscriu numele sau 
denumirea ofertantului precum şi domiciliul sau 
sediul social al acestuia, după caz; 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se 
va desfăşura în data de 25.06.2015, ora 1100  la Sala 
de Consiliu a Primăriei Timişoara din bv. C.D.Loga 
nr.1.Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare, în 
ziua fixată pentru deschiderea lor. Ofertele rămân 
valabile de la data deschiderii lor până la data 
semnării de către ambele părţi a contractului de 
concesiune. 6. Soluţionarea litigiilor. Soluţionarea liti-
giilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contractului de 
concesiune, precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifi-
cările ulterioare. Plângerea prealabilă se adresează 
autorităţii publice în termen de 30 de zile de la data 
comunicării actului contestat. Acţiunea în justiţie se 
introduce la secţia de contencios administrativ a 
Tribunalului Timiş, P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2, Timişoara, 
tel.secretariat 0256/498044, centrala 0256/498054, 
494650, fax 0256/200040. Termenul pentru introdu-
cerea acţiunii este de 6 luni de la: a.) data primirii 
răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, 
data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de 
soluţionare a cererii; b.) data expirării termenului legal 
de soluţionare a cererii, dar nu mai târziu de un an de 
la data emiterii actului; c.) data încheierii procesu-
lui-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 
contractelor administrative. Pentru motive temeinice, 
în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate 
fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai 
târziu de un an de la data emiterii actului. Împotriva 
hotărârii tribunalului, se poate declara recurs la secţia 
de contencios administrativ a curţii de apel, conform 
prevederilor legale. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
R.A. Monitorul Oficial S.A., în vederea publicării este 
11.06.2015. Preşedinte comisie, Laura Koszegi.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Suceava. Număr de înregistrare ca 
operator de date cu caracter personal – 7. Dosar de 
executare nr. 14340738 / 2014. Nr. 36743 din 
04.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Anul 2015 luna 30 ziua 06. În temeiul art. 162 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în 
ziua de 30, luna iunie, anul 2015, orele 12.00, anul 
2015 în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, 
se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului S.C. Rainman S.R.L. cu 
domiciliul fiscal în localitatea Suceava str. Fagetului 
nr. 32 cod de identificare fiscal 14340738: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drep-
turile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al licita-
ţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit*): 1. Autoutilitară Iveco tipul 190.36 
PT3485/4X2, an fabricație 1992, înmatriculat cu nr. 
SV – 08 - URN, 16.905 lei, 24%; 2. Semiremorcă 
Piacenza S36R2Z, an fabricație 1992, nr. înmatricu-
lare SV – 80 – LSR, 8.870 lei, 24%. Bunurile mobile 
mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: D.G.F.P. Iaşi, A.J.F.P. Suceava, 
Proces – verbal de sechestru bunuri mobile nr. 79538 
din 28.10.2014. *) Regimul şi cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunu-
rilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, 
în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte 
la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile 
art.172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru sau la numărul de telefon 0230 521 358, 
int 216. Data afişării: 04.06.2015.
                                     
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. 1684/ 
09.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. Ziua 09, luna iunie, anul 2015. În temeiul art. 
162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în data de 23.06.2015, ora 11.00 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: 1. Bunurile debitorului SC Baciu Elfan  
SRL cu domiciliul fiscal în loc. Piatra Neamț, str. 
Decebal nr. 96, ap. 39, jud. Neamț cod de identificare 
fiscală 2046047, dosar de executare 674: Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale şi 
privilegiile care grevează bunurile, Buc., Prețul de 
pornire a licitației, exclusiv TVA *(lei): Autoturism - 
Renault Kangoo, fabricație - 2002, motor - 1,5 cmc - 
motorină, km ~ 320.000, stare - satisfăcătoare, 
Procesul verbal de sechestru nr. 28093/ 06.06.2013 
emis de AJFP Neamț, 1, 2946 lei; Autoturism – Dacia 
Double Cab 4x4, fabricație - 2006, motor - 1,5 cmc - 
motorină, stare - degradat, Procesul verbal de 
sechestru nr. 28093/ 06.06.2013 emis de AJFP Neamț, 
1, 1698 lei. 2. Bunurile debitorului SC Electrocasnica 
SRL cu domiciliul fiscal în loc. Piatra Neamț, str. 
Decebal  bl. I3, jud. Neamț, cod de identificare fiscală 
2040478, dosar de executare 148: Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Drepturile reale şi privilegiile 
care grevează bunurile, Buc., Prețul de pornire a licita-
ției, exclusiv TVA *(lei): Autoutilitară - Ford Transit, 
fabricație - 2006, motor - motorină, km ~ 475.000, 
stare - satisfăcătoare, Procesele verbale de sechestru 
nr. 32453/ 17.07.2014 şi 1133/ 05.02.2015 emise de 
AJFP Neamț, 1, 9882 lei; Autoturism – BMW 560l, 
fabricație - 2007, motor - benzină, km ~ 100.000, stare 
- foarte bună, Procesul verbal de sechestru nr. 1131/ 
05.02.2015 emis de AJFP Neamț şi procesul verbal 
privind instituirea sechestrului mobiliar definitiv în 
lipsă nr. 3/ 2014/ 02.02.2015, întocmit de BEJ Mocanu 
Pavel, 1, 22846 lei. 3. Bunurile debitorului SC Confort 
Therm Proiect SRL cu domiciliul fiscal în loc. Piatra 

Neamț, str. Decebal nr. 55, ap. 36 jud. Neamț, cod de 
identificare fiscală 16143457, dosar de executare 8735: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Dreptu-
rile reale şi privilegiile care grevează bunurile, Buc., 
Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA *(lei): 
Autoturism – Skoda Octavia, fabricație - 2006, motor 
- motorină, km ~ 237.000, stare - bună, Procesele 
verbale de sechestru nr. 14577/ 12.03.2014 şi 1203 
/18.02.2015 emise de AJFP Neamț, 1, 11320 lei; Auto-
turism – Citroen C3, fabricație - 2006, motor - benzină, 
km ~ 62.000, stare - bună, Procesele verbale de 
sechestru nr.  14577/ 12.03.2014 şi 1203/ 18.02.2015 
emise de AJFP Neamț, 1, 6828 lei. 4. Bunurile debito-
rului SC Con Term Instal SRL cu domiciliul fiscal în 
loc. Girov, sat Boteşti, jud. Neamț, cod de identificare 
fiscală 16600664, dosar de executare GI-229: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile 
reale şi privilegiile care grevează bunurile: Procesul 
verbal de sechestru nr. 1219/ 20.02.2015, întocmit de 
AJFP Neamț , Buc., Prețul de pornire a licitației, 
exclusiv TVA *(lei): Coş fum centrală termică din 
inox, în lungime de aproximativ 9 m, ø 250 mm, învelit 
cu vată minerală şi tablă Lindab, 1, 2710 lei; Tablă 
aluminiu 2000x1000x0,5 mm, 1, 207 lei; Tablă inox 
2500x1250x1 mm, 6, 2187 lei; Maşină de filetat 
Rothenberger, 1, 577 lei; Balustradă inox, 2, 1034 lei. 5. 
SC Pavesmac SRL, cu domiciliul fiscal loc. Garcina, 
comuna Garcina, jud. Neamţ, cod de identificare 
fiscală 21240251, dosar de executare GA-170: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară:, Drepturile 
reale şi privilegiile care grevează bunurile: Procesele 
verbale de sechestru nr. 1405 din 23.09.2014 şi nr. 1145/ 
06.02.2015, emis de A.J.F.P. Neamţ, Buc., Preţul de 
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Autoturism 
Volkswagen Caravelle, an fabricație 1994, nr. kilometri 
283254, stare degradată, 1, 8793 lei; Autoutilitară 
Iveco Daily 35.8 Grinta, an fabricație 1986, nr. kilo-
metri 370914, stare degradată, 1, 7560 lei. *) cota de 
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile este 24%. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunu-
rilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua lucrătoare 
precedentă termenului de vânzare la licitaţie 
(22.06.2015, ora 16,30) următoarele documente: 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 Finanţelor Publice Neamţ, 
nr. RO53TREZ4915067XXX014015, C.U.I. 2612782 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); împuternicirea 

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-II-a. Anul 2015, luna 06, ziua 24, ora 14.00. 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 24, luna 06, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. 
Republicii, Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC SGM Service SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 116, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 22943055. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): (24%). - Plug dreapta 
KF, 45 lei; - Reductor KF, 120 lei; - Roți gheare mari, 53 lei; - Cultivator KF, 67 lei; - 
Motosapă Honda 5,5 CP, 533 lei. Total: 818 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 și 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: Ion Ionica.

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 I-a. Anul 2015, luna 06, ziua 24, 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 24, luna 06, 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 SC Diomira Compani SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Partizani nr. 18 A, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 13466399. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: - 
Autoturism Daewoo-Nubira, an fabr. 2005, culoare - albasru, sș: - 
UU6JF69615D007084, nr. GR-03-XLF. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA: 3.900 lei. Total: 3.900 lei. Cota TVA *): (24%). *) 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 și 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: Ion Ionica.
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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. 590. Nr. 
76301 din 08.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015 
luna iunie, ziua 23. 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 23, luna iunie, orele 14.00, 
anul 2015, în localitatea Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin 
licitație publică (ședința a-III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Expresiv SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. 
Laminorului nr. 11, cod de identificare fiscală 4641962. 1. Teren intravilan, situat în 
Târgoviște, str. Laminorului nr. 11, în suprafață de 460 mp, conform nr. cadastral 
4652-C5, Carte Funciară nr. 73044, dobândit conform contract de vânzare - 
cumpărare nr. 2286/14.07.2003. Construcțiile edificate pe acest teren: C5 - atelier 
confecții metalice cu 3 încăperi, în sup. construită de 339 mp, cu pereți din bolțari, 
învelitoare din plăci de azbociment construită în baza conform autorizația de 
construcție nr. 222/26.07.1996, proces - verbal recepție nr. 13017/23.05.11. 2. 
Teren intravilan, categoria drum, situat în Târgoviște, str. Laminorului nr. 11, în 
suprafață de 73 mp, conform nr. cadastral 4756, Carte Funciară nr. 73045, dobândit 
conform contract de vânzare - cumpărare nr. 2286/14.07.2003. 3. Teren intravilan, 
categoria drum, situat în Târgoviște, str. Laminorului nr. 11, în suprafață de 83 mp, 
conform nr. cadastral 4653/2, Carte Funciară nr. 73048, dobândit conform contract 
de vânzare- cumpărare nr. 4749/15.09.2004. 4. Teren intravilan, categoria drum, 
situat în Târgoviște, str. Laminorului nr. 11, în suprafață de 75 mp, conform nr. 
cadastral 4754/2, Carte Funciară nr. 73049, dobândit conform contract de vânzare - 
cumpărare nr. 4749/15.09.2004. Vânzarea este scutită de TVA, conform 
prevederilor art. 141, alin. (2), lit. (f), din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare. Prețul de pornire al licitației a III-a este de 
99706 lei. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: CEC Bank, Calea Victoriei nr. 13, București  prin Sucursala 
Târgoviște - Agenția Micro III - Ipotecă de rangul I, conform Contractului de garanție 
reală imobiliară aut. nr. 1480/16.06.2011. 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 0245.616779, int. 343, 
persoană de contact Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data afișării: 12.06.2015.

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- II-a. Anul 2015, luna 06, ziua 26, 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 26, luna 06, 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 SC Anibob Construct SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii nr. 110 C, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 21436089. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): (24%). - Butelie 
amestec detergent, 90 lei; - Pulverizator spălătorie auto, 9 lei; - Grup presiune Hawk-
HC50651, 390 lei; - Grup presiune Hawk-NMT 1520 CW, 518 lei; - Aspirator Base 440, 
210 lei; - Aspirator Lavor Zeus IF 03, 157 lei; - Detergent auto Profumato 2 kg., 11 lei; 
- Detergent auto Idrobrillantant 6 kg., 39 lei; - Detergent auto Polisgom 8 kg., 47 lei; - 
Detergent auto Romcleaner 20 kg., 61 lei; Total: 1532 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 și 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: Ion Ionica.

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 confor-
mitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, repu-
blicată, 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 - 10.00. Data afişării: 09.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Bacău. Serviciul Fiscal Orăşenesc 
Moineşti. Dosar de executare nr. 4252. Nr. 29223 din 
10.06.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
mobile. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25.06.2015, 
ora 12.00, în localitatea Moineşti, str. Zorilor, bl. B1, 
parter, se vor vinde prin licitație publică următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total 

Enterprises SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Asau, sat Lunca Asau, jud. Bacău, cod de identificare 
fiscală 21195169: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul), Preţul de 
evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei) 
diminuat cu 50%: Buldozer Hanomag TIP D 600 D, 
22.390 lei; Wolă - Hanomag, 48.750 lei; Total: 71.140 
lei. 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 
prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezen-
tând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 
că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul 
fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestaţie la instanţa jude-
cătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate 
cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contri-
buabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon  
0234 - 364774.

PIERDERI
Declar pierdut carnet de student emis de U.S.A.M.V. 
Bucureşti, pe numele Ion L.C. Ciprian.

S.C. MAG 2002 S.R.L., RO 14435854, J40/787/2002, 
Str. Şufaru Gheorghe 23-25, Sector 5, Bucureşti, 
declară pierdut Registrul Unic de control şi nul.

Declar pierdute (nule) următoarele: C.I.; permis de 
conducere cat. AM, B1, B, D1, D, TB; card tahograf 
A.R.R., atestat profesional A.R.R., toate pe numele 
Stefan Ion.

Manda Florin Eugen pierdut atestat auto profesional 
persoane, nr. 0077078000. Îl declar nul.

S.C. Koton SRL, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţulu i  I l fov  sub  nr.  J23/2406/2006 , 
C.U.I.:19234916, cu sediul în Ilfov, sat Fundeni, 
com.Dobroeşti, Str.Melodiei, nr.24, reprezentată prin 
Sahe Kevork Akkaranfil, declar pierdut documentul 
-Numărul de ordine înregistrat în Registrul de 
evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, 
atribuit de D.G.F.P.- pentru casa de marcat Tip 
ROMPOS 2005, seria MCRP 001310, seria fiscal 
MB0299099590. Îl declar nul.

DECESE

Cu adâncă durere 
anunţăm decesul 

dragului  nostru văr
Ing Mihai Cojocar

Sincere condolenţe 
îndureratei familii
Fam Gh Bugeag


