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

Angajăm asistenţi medicali cu diplomă, pentru 
aziluri şi clinici în Germania. Organizăm şi 
cursuri de limba germană. Comision 0. Detalii la 
telefon: 0725.070.896 sau 0749.753.591.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Satu Mare  cu sediul în Satu Mare, Str. 
Ion Ghica, nr.36, scoate la concurs, în zilele de 
15.06.2015 (proba scrisă) şi 17.06.2015 (inter-
viul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional principal, 
Compartiment Execuţie bugetară, financiar, 
contabilitate şi administrare fond de garantare 
pentru plata creanţelor salariale. Condiţii speci-
fice de participare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: Pregătire de 

specialitate – studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniu economic; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 5 ani; Cunoştinţe de 
operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu; 
Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Programul concursului: 15.06.2015 – ora 09:00 – 
proba scrisă  17.06.2015 – ora 12:00 – interviul; 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea 
a –III– a, la sediul AJOFM Satu Mare.

Primăria Oraşului Novaci organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de 
referent, clasa III, grad profesional superior în 
cadrul Compartimentului cadastru, agricol din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Oraşului Novaci. I. Data şi probele stabilite 
pentru organizarea examenului/concursului: - 
proba scrisă: 15.06.2015, ora 10:30, la sediul 
Primăriei  Oraşului  Novaci .  -  interviul : 
18.06.2015, ora 11:00. II. Termenul de depunere 
al dosarelor de concurs: Dosarul de concurs se 
depune de către candidaţi în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 
până la data de 02.06.2015, ora 15:00, la sediul 
Primăriei Oraşului Novaci. III. Condiţii generale 
de participare la concurs: Pentru a participa la 
concursul de ocupare a funcţiei publice de 
execuţie de referent, grad profesional superior, 
candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republi-
cată (r2), cu modificările şi completările ulte-
rioare. IV. Condiţii specifice de participare la 
concurs: 1) vechime minimă 9 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 2) 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau echivalent în domeniul agricol. 3) Cunoştinţe 
operare PC (se va prezenta un atestat în acest 
sens); 4) abilităţi de comunicare. Dosarul de 
concurs va cuprinde: 1. formularul de înscriere la 
concurs prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 
611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 2. 
copia actului de identitate. 3. copiile diplomei de 
studii în specializatea cerută şi ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări; 4. copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în 

specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice; 5. adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; 6. declaraţie pe 
proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste 
că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 7. 
cazierul judiciar. 8. Adeverinţă care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, numărul, data, 
numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 9. Copiile de pe actele prevăzute se 
prezintă în copii legalizate sau însoţite de docu-
mentele originale, care se certifica pentru confor-
mitate cu originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu 
o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, 
candidatul declarat admis la selecţia dosarelor 
are obligaţia de a completă dosarul cu originalul 
documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de 5 zile 
lucrătoare de la data la care a fost declarat 
admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. Acest 
anunţ este publicat şi pe site-ul Primăriei 
Oraşului Novaci www.primarianovaci.ro. Alte 
relaţii suplimentare se pot obţine la Secretariatul 
instituţiei, nr. telefon: 0253/466221.

Primăria comunei Mihai Eminescu organizează 
în data de 04 iunie 2015, ora 9.00, proba supli-
mentară, verificare cunoştinţe operare PC - 
probă 
eliminatorie, 04 iunie 2015 ora 11.00 - proba 
scrisă, 08 iunie 2015 ora 10.00 - interviul, concurs 
pentru ocuparea postului contractual de execuţie 
de inspector de specialitate I A, clasa salarizare 
40, în cadrul Compartimentului Contabilitate 
din subordinea Serviciului Financiar- contabil al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Mihai Eminescu. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriri comunei Mihai Eminescu. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei comunei Mihai 
Eminescu. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Mihai Eminescu. loc. 
Ipoteşti, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani, 
sau la telefon 0231.512.183.

Primăria Comunei Ciumeghiu organizează 
concurs pentru ocuparea postului vacant de 
referent II personal contractual în cadrul 
compartimentului agricol. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 3231972. Nr. 10298/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 14.45, 
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Damian S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Loc. Călărași, Str. Dumbravei, Nr. 3, Bl. E14, sc. D, ap. 5, cod fiscal 
3231972, în dosar de executare nr. 3231972, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, Tarla 167/1, Parcela 23, Nr. cadastral 
4415, suprafață 443 mp, situat în zona periferică a loc. Călărași, jud. Călărași, valoare 
1.661 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. 10292/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 11.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Moscopole S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor, Nr. 40, cod fiscal 1924972, în dosar de 
executare nr. 1924972, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.)  
este: - Spațiu comercial, suprafață 595.81 mp, situat în Loc. Călărași, jud. Călărași, 
str. Eroilor, nr. 40, valoare 36.319 lei; - Teren – Proprietar Stamu Constantin. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 25992354. Nr. 10296/11.05.2015. În temeiul art. 162 din O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data 
de 26.05.2015, orele 14.00, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a 
licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Steaua Lacului S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Loc. Grădiștea, Str. Tudor 
Vladimirescu, Nr. 7A, cod fiscal 25992354, în dosar de executare nr. 25992354, prețul 
de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, Tarla 
123/1/3, Parcela 5, Nr. cadastral 20348, suprafață 3114 mp, situat în com. Grădiștea, 
jud. Călărași, valoare 6.150 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Somația nr. 
707/28.11.2011 emisă de BEJA Mihalcea și Serban. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de 
cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.
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HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale, 
modificată şi completată. Condiţii de participare 
sunt studii medii cu diplomă de bacalaureat, 
vechime în specialitatea studiilor de 6 luni. 
Termenul de depunere al dosarelor pentru 
concurs este de 10 zile de la apariţia anunţului. 
Dosarele se depun la secretariatul Primăriei 
Comunei Ciumeghiu. Concursul va avea loc în 
data de: 05.06.2015, ora 12.00 -proba scrisă; 
09.06.2015, ora 13.00 -interviul. Bibliografia şi 
alte relaţii suplimentare se găsesc la secretariatul 
Primăriei  Comunei  Ciumeghiu.  Telefon 
nr.0259.392.009.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Dreptu-
rilor Copilului şi Adopţie, cu sediul în B-dul 
Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, în data de 
02.06.2015, ora 10:00, la sediul Autorităţii. 
Condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacante de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 9 ani. Dosarul de concurs va 
conţine următoarele: a) formularul de înscriere 
prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; b) copia 
actului de identitate; c) copiile diplomelor de 
studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; d) copia carnetului de muncă sau, 
după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; e) cazierul 
judiciar; f) adeverinţa care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) declaraţia pe 
propria răspundere sau adeverinţa care să ateste 
că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 
Copiile de pe actele mai sus menţionate se prez-
intă în copii legalizate sau însoţite de documen-
tele  or iginale ,  care  se  cert if ică  pentru 

conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. Bibliografia se ridică de la 
sediul Autorităţii în momentul depunerii dosa-
rului de concurs. Dosarele de concurs se depun în 
termen de maximum 8 zile de la data publicării 
anunţului. Informaţii suplimentare se obţin la 
telefon: 021/310.07.89.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu de depozitare şi producţie de 750 mp oferă 
spre închiriere S.C. Ţesătoriile Reunite S.A. în 
zona Dristor, Sector 3, Bucureşti. Relaţii la 
telefon 0722654095 şi 0724426617.

CITAȚII
Se citează în calitate de pârâţi Lindert Ianos, 
Lindert Maria şi Lindert Marton, intabulaţi în CF 
423 Posmus din 1933, în proces cu Habalau 
Mircea având ca obiect uzucapiune, dosar nr. 
6158/190/2012 al Judecătoriei Bistriţa pentru 
termenul din 2.06.2015, ora 9.00.

Onofrei Liliana, cu ultim domiciliu cunoscut în 
Iași, str. Buna Vestire nr.16, este chemată la 
Judecătoria Iași în data de 10.06.2015, ora 8.30, 
s a l a  3 ,  c o m p l e t  C 1 2 m  î n  d o s a r u l  n r. 
28019/245/2014, în calitate de pârâtă în proces cu 
Onofrei Costică, în calitate de reclamant, pentru 
desfacerea căsătoriei.

Numitul Weidner Peter Josef cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Argentina, Localitatea Buenos 
Aires, Strada Av.Carvalho, nr.450, este citat la 
Judecătoria Moineşti, cu sediul în Moineşti, Str.
Vasile Alecsandri, nr.34, Jud.Bacău, România pe 
data de miercuri 3 iunie 2015, ora 8.00, completul 
nr.11, sala 2, în calitate de pârât, în proces cu 
reclamanta Stanuleț Fabiola, în dosarul civil 
nr.2547/260/2012, pentru fond- stabilire paterni-
tate.

Pârâtul Popescu Alin Dorel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Panciu, str. Titu Maiorescu bloc 7, 
ap. 4, jud. Vrancea, este citat pentru termenul de 
judecată din data de 09.06.2015, ora 13.00, C 22, 
Judecătoria Iaşi, în str. A. Panu nr. 25, Işi, jud. 
Iaşi, în dosarul nr. 16964/245/2014, cu obiectul – 
Exercitare autoritate părintească exclusivă, 
stabilire domiciliu minor, pensie întreţinere.

Citaţie emisă la data de 13.05.2015. Numele şi 
prenumele/ denumirea: Farcasanu Liviu. Domi-

ciliul sau reşedinţa/ sediul: necunoscut. Vă înşti-
inţez că sunteţi invitaţi să vă prezentaţi la sediul: 
Birou Individual Notarial Frateş Mirela, Braşov, 
B-dul Muncii, Nr. 12, bloc. E17, apt. 1, telefon şi 
fax: 0268/310770 sau 0368/449225, la data de 
28.05.2015, ora 10.00, în calitate de nepot, pentru 
a participa la dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctei Milea Virginia, decedată la data de 
14.06.2013, identificată prin CNP 2240124080011, 
fostă cu ultimul domiciliu în municipiul Braşov, 
strada Mărgăritarelor, Nr. 34, bloc 125, scara E, 

apartament 9, judeţul Braşov. Cererea de deschi-
dere a procedurii succesorale a fost făcută de: 
Câmpianu Nadia- în calitate de nepoată şi lega-
tară universală. Masa succesorală se compune, 
conform declaraţiilor făcute de Câmpianu Nadia- 
în calitate de nepoată, din apartamentul 9, de pe 
scara E, a blocului de locuinţe nr. 125, situate în 
municipiul Braşov, strada Mărgăritarelor, nr. 34, 
judeţul Braşov. Succesibilii indicate în cererea de 
deschidere a procedurii succesorale sunt: 
Câmpianu Nadia- în calitate de nepoată şi lega-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 3231972. Nr. 10297/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 14.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Damian S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Loc. Călărași, Str. Dumbravei, Nr. 3, Bl. E14, sc. D, ap. 5, cod fiscal 
3231972, în dosar de executare nr. 3231972, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, Tarla 167/1, Parcela 23, Nr. cadastral 
4090, suprafață 442,85 mp, situat în zona periferică a loc. Călărași, jud. Călărași, 
valoare 1.673 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de 
cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 3638560. Nr. 10295/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 13.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Jeca Dani SRL cu sediul în Jud. 
Călărași, Mrj. Călărași, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 17, cod fiscal 3638560, în dosar de 
executare nr. 3638560, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 
este: - Baracă metalică (spațiu comercial), suprafață 135 mp, situată în Loc. Călărași, 
jud. Călărași, str. Ion Luca Caragiale, Nr. 17, valoare 19.782 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele 
fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. 10291/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 10.30 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Petroolt S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Zefirului, Nr. 65, cod fiscal 6786587, în dosar de 
executare nr. 6786587, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 
este: - Spațiu comercial, suprafață 50 mp, situat în com. Dragalina, jud. Călărasi, 
stația CFR Ciulnița, valoare 29.558 lei; - Teren – Proprietar C.N.C.F.R. Sucursala 
Constanța. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de 
cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul 
local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.
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tară universală. Până la termenul fixat puteţi opta 
între următoarele posibilităţi: -să dobândiţi cali-
tatea de moştenitoare urmând să daţi în acest 
sens o declaraţie autentică de acceptare a succesi-
unii, iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, 
veţi putea încheia o nouă procură autentică prin 
care să desemnaţi o altă persoană să vă prezentaţi 
la dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi la moşte-
nire printr-o declaraţie autentică pe care să o 
depuneţi la dosar; -în cazul în care nu acceptaţi 
moştenirea în termen de 1 an de la data deschid-
erii succesiunii se va prezuma conform art. 1112 
Cod civil că aţi renunţat la moştenire. Vă rugăm 
să aduceţi toate actele pe care le deţineţi în 
legătură cu această succesiune (testament, titlu de 
proprietate privind imobilele defunctului, acte de 
vânzare, donaţie, partaj, extrase de Carte 
Funciară, acte de stare civilă: certificat de naştere, 
certificat de căsătorie, certificat de deces), actele 
de identitate şi martori. Vă aducem la cunoştinţă 
că potrivit art. 157 alin. 1, lit.i din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, prin înmânarea citaţiei, se consideră că 
aveţi cunoştinţă de termenele ce se vor fixa ulte-
rior până la soluţionarea cauzei succesorale (art.9, 

lit.h) din Metodologia privind citarea, notificarea 
şi comunicarea actelor de procedură în materie 
notarială, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 531/22.08.2013.

Citaţie emisă la data de 13.05.2015. Numele şi 
prenumele/ denumirea: Blaga Dalia, născută 
Farcasanu. Domiciliul sau reşedinţa/ sediul: necu-
noscut. Vă înştiinţez că sunteţi invitaţi să vă 
prezentaţi la sediul: Birou Individual Notarial 
Frateş Mirela, Braşov, B-dul Muncii, Nr. 12, bloc. 
E17, apt. 1, telefon şi fax: 0268/310770 sau 
0368/449225, la data de 28.05.2015, ora 10.00, în 
calitate de nepoată, pentru a participa la dezba-
terea procedurii succesorale a defunctei Milea 
Virginia, decedată la data de 14.06.2013, identifi-
cată prin CNP 2240124080011, fostă cu ultimul 
domiciliu în municipiul Braşov, strada Mărgări-
tarelor, Nr. 34, bloc 125, scara E, apartament 9, 
judeţul Braşov. Cererea de deschidere a proce-
durii succesorale a fost făcută de: Câmpianu 
Nadia- în calitate de nepoată şi legatară univer-
sală. Masa succesorală se compune, conform 
declaraţiilor făcute de Câmpianu Nadia- în cali-
tate de nepoată, din apartamentul 9, de pe scara 
E, a blocului de locuinţe nr. 125, situate în munic-

ipiul Braşov, strada Mărgăritarelor, nr. 34, judeţul 
Braşov. Succesibilii indicate în cererea de deschi-
dere a procedurii succesorale sunt: Câmpianu 
Nadia- în calitate de nepoată şi legatară univer-
sală. Până la termenul fixat puteţi opta între 
următoarele posibilităţi: -să dobândiţi calitatea de 
moştenitoare urmând să daţi în acest sens o 
declaraţie autentică de acceptare a succesiunii, 
iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, veţi 
putea încheia o nouă procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă prezentaţi la 
dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi la moştenire 
printr-o declaraţie autentică pe care să o depuneţi 
la dosar; -în cazul în care nu acceptaţi moştenirea 
în termen de 1 an de la data deschiderii succesi-
unii se va prezuma conform art. 1112 Cod civil că 
aţi renunţat la moştenire. Vă rugăm să aduceţi 
toate actele pe care le deţineţi în legătură cu 
această succesiune (testament, titlu de proprietate 
privind imobilele defunctului, acte de vânzare, 
donaţie, partaj, extrase de Carte Funciară, acte de 
stare civilă: certificat de naştere, certificat de 
căsătorie, certificat de deces), actele de identitate 
şi martori. Vă aducem la cunoştinţă că potrivit 
art. 157 alin. 1, lit.i din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de Procedură Civilă, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, prin înmânarea 
citaţiei, se consideră că aveţi cunoştinţă de terme-
nele ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea 
cauzei succesorale (art.9, lit.h) din Metodologia 
privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor 
de procedură în materie notarială, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 531/22.08.2013.

DIVERSE
Judecătoria Iaşi, Secţia civilă. Sediu: Iaşi, bd. 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iaşi. Dosarul nr. 
33381/245/2014. SOMAŢIE. În temeiul încheierii 
de şedinţă din 06.05.2015 a Judecătoriei Iaşi, 
pronunţată în dosarul nr. 33381/245/2014, prin 
prezenta vă informăm că, prin cererea înregis-
trată cu acest număr, reclamantele Ciobanu 
Lăcrămioara şi Ciobanu Maria (domiciliate în 
Iaşi, str. Zborului nr. 2A, jud. Iaşi), solicită ca 
instanţa să constate prin hotăr~re judecătorească 
faptul că acestea au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra terenului în supra-
faţă de 654 mp, situat în intravilanul municipi-
ului Iaşi, str. Zborului nr. 2A, jud. Iaşi, identificat 
topocadastral în tarlaua 22, parcela 617 (compusă 
din parcelele 617/1 şi 617/2) nr. cadastral 18403, 
av~nd următoarele vecinătăţi: La Nord str. Zbor-
ului (pe o lungime de 23,51 metri), la Sud propri-

etăţile Coragia Danşi Duceag Cristinel (pe o 
lungime cumulată de 23,37 metri), la Est propri-
etatea Duceag Cristinel (pe o lungime de 27,91 
metri), la Vest proprietatea Damian Vasile (pe o 
lungime de 27,92 metri). Orice persoană intere-
sată este somată ca în termen de 6 luni de la 
afişarea prezentei somaţii să formuleze opoziţie. 
În caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.

SOMAȚII
Prin cererea înregistrată în dosar nr. 305/255/2014 
a Judecătoriei Marghita, petenta Bernath Emoke 
Orsolya, dom. în Marghita, str.Crinului nr.9, scara 
A,ap.7 a invocat dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra cotei de 1/20 din 
imobilul din imobilul în natură apartament 
compus din 4 camere situat în Marghita, str. 
Crinului nr. 9, sc. A, et. 2, ap. 7 înscris în CF 
100196-C1-U7 Marghita (CF vechi 3489 
Marghita) – nr.top. 15/87/7. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să formuleze opoziţie în teremen de 6 luni 
de la adata emiterii ultimei publicaţii. În caz 
contrar se trece la judecarea cererii. Prezenta 
somaţie se comunică Biroului Teritorial de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Marghita şi 
Primăriei Marghita care o vor comunica la sediu 
precum şi la locul situării imobilului.

Somaţie de uzucapiune. Reclamanţii Lupan 
Criostian Sandu şi soţia Lupan Raceva, domicil-
iaţi în oraşul Sîngeorz-Băi, Str. Alunilor nr. 18/A, 
jud. Bistriţa-Năsăud, în dosar nr. 781/265/2015 al 
Judecătoriei Năsăud, au solicitat a se constata 
dobândirea dreptului de proprietate prin titlu 
uzucapiune asupra imobilelor înscrise în cf 27769 
nr top 13699/1, cf 27770 nr top 13971/1, cf 2771 
nr top 13971/2, cf 25 nr top 13936 Sîngeorz-Băi. 
Prin prezenta, se aduce la cunoştinţă persoanelor 
interesate dreptul de a face opoziţie şi a o înainta 
Judecătoriei Năsăud, în caz contrar, în termen de 
6 luni de la publicarea prezentei, instanţa va trece 
la judecarea cauzei. Emisă în baza încheierii din 
data de 30 aprilie 2015.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul Unic al S.C. ELECTRO ENER-
GETICA S.A., în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societăţile comerciale 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare şi în baza art.15 din Actul Constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor Electro Energetica S.A. în data de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 3231972. Nr. 10299/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 15.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Damian S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Loc. Călărași, Str. Dumbravei, Nr. 3, Bl. E14, sc. D, ap. 5, cod fiscal 
3231972, în dosar de executare nr. 3231972, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, Tarla 167/1, Parcela 23, Nr. cadastral 
4092, suprafata 443 mp, situat în zona periferică a loc. Călărași, jud. Călărași, valoare 
1.661 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 10294/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015 orele 13.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L. cu 
sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod fiscal 14041558, în 
dosar de executare nr. 14041558, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
T.V.A.) este: - Clădire spațiu comercial, în suprafață de 191 mp și teren aferent 
construcției 191 mp, situată în Loc. Călărași, jud. Călărași, strada Locomotivei, nr. 5, 
valoare 75.657 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
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. Publicația de vânzare va fi afișată 
în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Metamaxa SHK SRL - Curtea de 
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Clădire în suprafață 
de 25 mp, construită din aluminiu și PVC, 13.200 lei; Rafturi, 548 lei; Centrală 
termică, 285 lei; Sistem alarmă, 135 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 (plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației 
suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu 
au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 27/05/2015. Licitația va avea 
loc în data de 28/05/2015, ora 11:00:00, la Sediul Administrației Finanțelor Publice 
Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot 
afla de la Sediul Administrației Finanțelor Publice Curtea de Argeș, telefon 
0248.722159.
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12.06.2015, ora 17, la punctul de lucru al soci-
etăţii din Bucureşti, Sector 3, str. Negru Vodă, 
nr.2, bloc C4, scara 3, etaj 7, ap.90, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea bilanţului, a Contului de profit şi pierdere, 
a Raportului comisiei de cenzori şi a Raportului 
de gestiune al Administratorului unic privind 
activitatea S.C. Electro Energetica S.A. la data 
de 31.12.2014; 2. Descărcarea Administratorului 
unic de gestiunea anului 2014; 3. Aprobarea 
modalităţii de acoperire a pierderii rezultate în 
exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2014; 4. 
Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015 precum şi a situaţiei 
financiare pe trimestrul I 2015; 5. Diverse. Data 
de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie 
înştiinţaţi să voteze în cadrul Adunării Generale 
este 5 iunie 2015, ora 17. În caz de neîntrunire a 
cvorumului necesar, A.G.A. se va reprograma în 
ziua de 15.06.2015, ora 17, la aceeaşi adresă.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitaţie la preţ de 
68.190 lei + TVA: spaţiu comercial 124 mp, în 
Ploiesti, str. Ghe. Gr.Cantacuzino, jud. Prahova. 
Licitaţiile se organizează la 22 mai 2015 si 05 
iunie 2015,  la ora 10:00.  Informaţii  la 
0744.688.623.

SC Dionysos SA, prin lichidator, anunţă 
vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile 
preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50%. 
Licitaţiile vor avea loc: 15.05.2015 şi 18.05.2015 
orele 12.30. Relaţii  suplimentare la tel. 
0344104525.

Primăria comunei Pocola, cu sediul în localitatea 
Pocola, nr.65, judeţul Bihor, organizează “Lici-
taţie publică” în baza O.U.G. nr.54/2006 în data 
de 04.06.2015, la ora-11.00, în vederea conce-
sionării unui teren situat în Sânmartin de Beiuş, 
în suprafaţă de 250 mp pentru construirea unei 
locuinţe. Locul desfăşurării licitaţiei: Primăria 
comunei Pocola -sala de şedinţe. Termenul de 
depunere al actelor solicitate prin caietul de 
sarcini este 03.06.2015, ora-14.00. Taxa caiet de 
sarcini 25lei. Documentaţia poate fi obţinută la 
sediul Primăriei comunei Pocola ori la tel./fax: 
0259.321.896.

SC Cedric Serv SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile (masini cusut) la pretul de 
evaluare redus cu 25%. Licitaţia va avea loc în 

15.05.2015, ora 14/30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 18.05.2015, 
20.05.2015, 22.05.2015, 25.05.2015 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

SC Neotel GSM SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică proprietate imobiliară de tip spatiu 
comercial avand o suprafata construita de 102,61 
mp situata în Plopeni, bld. Independentei, nr. 4A, 
bl. D20, judet Prahova si cota de 11,21% din 
partile de uz comun, la pretul de 88.023 lei. Cota 
de teren indiviza aferenta constructiei in supra-
fata de 24,64 mp este proprietate de stat. Lici-
taţia va avea loc în 19.05.2015, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
26.05.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

SC Danusca SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunurile mobile ale debitoarei la prețu-
rile reduse cu 50% (obiecte de inventar, stocuri 
materiale, mijloace fixe, toate din fier forjat) si 
Dacia 1307/2004 - 3.727 lei si proprietate imobi-
liara compusa din teren intravilan in suprafata 
de 6.455 mp si constructii: C1- Atelier productie 
confectii metalice si spatiu administrativ (P) cu 
s.c. desfasurata = 627 mp, C2 - Anexa (P) - grup 
social - vestiar cu s.c. desfasurata = 311 mp, C3 
- Sectie productie confectii fier forjat si depozit 
materiale (P) cu s.c. desfasurata = 1.778 mp, C4 
- Anexa (P) - cabina poarta cu s.c. desfasurata = 
8 mp, imprejmuire si platforma betonata, situata 
in com. Paulesti, sat Paulesti, nr. 823, tarlaua 16, 
Prahova la pretul de evaluare de 1.794.335 lei 
fara TVA. Licitaţia va avea loc în 18.05.2015, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 22.05.2015, 25.05.2015, 29.05.2015 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si indiviz 
in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, jud. 
Prahova la pretul de evaluare redus cu 50%, 
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în fiecare 
zi de miercuri începând cu data de 20.05.2015, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

S.C. Matizol S.A., societate în faliment, prin 
lichidator Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
scoate la vânzare: maşină ambalat suluri BOATO 
şi elemente de automatizare/calcul proces, elect-
ropalan cu lanţ, basculă romană pentru 
cântărirea auto, basculă pentru cântărirea vago-
anelor, la preţul total de 23.366 lei (fără TVA) şi 
sisteme de supraveghere, la preţul de 1.900 lei 
(fără TVA). Licitaţia se va ţine în data de 
18.05.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului, iar 

în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate, 
licitaţia se va ţine în data de 21.05.2015, 
25.05.2015, 28.05.2015, 01.06.2015, 04.06.2015, 
08.06.2015, 11.06.2015, 15.06.2015, 18.06.2015. 
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare 
se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858; 
www.andreiioan.ro. 

S.C. Compania Energopetrol S.A. societate în 
insolvenţă, vinde autoutilitară marca Ford 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 3231972. Nr. 10300/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 15.15, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Damian S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Loc. Călărași, Str. Dumbravei, Nr. 3, Bl. E14, sc. D, ap. 5, cod fiscal 
3231972, în dosar de executare nr. 3231972, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, Tarla 167/1, Parcela 23, Nr. cadastral 
4005, suprafață 443 mp, situat în zona periferică a loc. Călărași, jud. Călărași, valoare 
1.661 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - 
actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie 
de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 10289/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 09.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Leo Prod S.R.L. cu sediul în 
Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Dumbravei, Bl. C8, Sc. C, Ap. 17, cod fiscal 
10029853, în dosar de executare nr. 10029853, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabric. 2005, SS: 
UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc, culoare 
albastru, nr. înmatriculare CL-90-ZGD, valoare 4.706 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele 
fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al 
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de 
pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 2732975. Nr. 10293/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 11.30, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marc Trust Consid SA cu sediul 
în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Varianta Nord, Nr. 1, cod fiscal 2732975, în dosar de 
executare nr. 2732975, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 
este: - Teren intravilan, suprafață 4,6251 Ha, situat în Loc. Călărași, jud. Călărași, str. 
Varianta Nord, nr. 12, Lot 1, valoare 1.768.193 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se 
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care 
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul 
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 
persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 
persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată 
în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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Transit, Tip FND6/PHFA2F, an fabricaţie 2008, 
km la data inspecţiei 216.073. Preţul de pornire 
al licitaţiei este de 9.000 euro cu TVA inclus. 
Licitaţia se va organiza la sediul administrator-
ului judiciar în data de 18.05.2015 ora 13:00, iar 
în cazul în care bunul nu va fi valorificat, această 
este reprogramată pentru data de 21.05.2015, 
25.05.2015, 28.05.2015, 01.06.2015, 04.06.2015, 
08.06.2015, 11.06.2015, 15.06.2015, 18.06.2015, la 
aceeaşi ora şi aceeaşi adresa. Cererile de înscriere 
la licitaţie se depun în original la sediul adminis-
tratorului judiciar însoţite de toate documentele 
prevăzute în regulamentul de vânzare. Înscrierea 
la licitaţie se poate efectua cu 48 de ore înaintea 
datei ţinerii licitaţiei, mai multe relaţii precum şi 
achiziţionarea regulamentului de vânzare se pot 
obţine de la administratorului judiciar, la adresa 
mai sus menţionată, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email :  office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. 

S.C. Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică teren curţi 
construcţii, în suprafaţă de 8.312 mp, situat în 
Băicoi, Str. 23 August, nr. 84, Judeţul Prahova la 
preţul total 226.022,50 lei. Preţul nu conţine 
TVA. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului 
în data de 18.05.2015, ora 16.00; regulamentul de 
vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul 
în care nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data 
de 21.05.2015,  25.05.2015,  28.05.2015, 
01.06.2015, 04.06.2015, 08.06.2015, 11.06.2015, 
15.06.2015, 18.06.2015 la aceeaşi oră, aceeaşi 
adresă. Termenul limită pentru înscrierea la lici-
taţie fiind 48 ore înainte de data începerii lici-
taţiei. Relaţii la telefon: 0723357858; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro. 

S.C. Sambrec Serv S.R.L., prin lichidator, cu 
sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, vinde prin licitaţie publică, stoc marfă 
(camera stingere, transformatoare, motoare 

electrice, ampermetre, kilovoltmetru, contactori, 
izolatori, doze, releu termic, reductoare, perii 
colectoare, rulmenţi, semeringuri, prese, aparat 
sudură, compresoare, micrometru, voltmetru, 
aparat măsurat prize, cuptor electric, tuburi 
PVC, trusa reglat tensiune, inductor tensiune, 
trusa Pram, megaohmetru digital, unitate 
centrală calculator, cronometru electric, oscilo-
scop, balanţă semiautomată, detector tensiune, 
etc.) la preţul total de 17.146,26 lei şi maşini şi 
utilaje (strung, polizor fix cu 2 pietre, maşină de 
găurit, transpalet), defecte, deteriorate şi 
descompletate, la preţ de materiale recuperabile 
respectiv 0,8 lei/kg. Preţurile nu conţin TVA. 
Toate bunurile urmează a se valorifica numai în 
bloc. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în 
data de 18.05.2015, ora 15.30; regulamentul de 
vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul 
în care nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data 
de 21.05.2015,  25.05.2015,  28.05.2015, 
01.06.2015, 04.06.2015, 08.06.2015, 11.06.2015, 
15.06.2015, 18.06.2015 la aceeaşi oră, aceeaşi 
adresă. Termenul limită pentru înscrierea la lici-
taţie fiind 48 ore înainte de data începerii lici-
taţiei. Relaţii la telefon: 0761132931; fax: 
0244/597808; www.andreiioan.ro.

Anunţ licitaţie cu strigare pentru vânzarea a 3 
(trei) vagoane tramvai şi 2 (două) remorci 
tramvai. S.C. TURSIB S.A. Sibiu, cu sediul în 
localitatea Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 133-135, 
jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Sibiu sub nr. J32/1024/1998, C.U.I. 
RO 789401,  te lefon 0269/426.100,  fax 
0269/210.771, email: office@tursib.ro, orga-
nizează în data de 28.05.2015 orele 12:00 ., lici-
taţie cu strigare pentru vânzarea a 3 (trei) 
vagoane tramvai şi 2 (două) remorci tramvai 
după cum urmează: LOTUL I: două vagoane 
tramvai CGTE 721 – Ce 4/4 (SB 0015), CGTE 
724 – Ce 4/4 (SB 0016) şi o remorcă tramvai 
CGTE 306. LOTUL II: un vagon tramvai CGTE 
727 – Ce 4/4 (SB 0026) şi una remorcă tramvai 

CGTE 315. Bunurile scoase la licitaţie pot fi 
văzute pe calea de rulare aflată în localitatea 
Răşinari, la intrarea dinspre municipiul Sibiu. 
Caietul de sarcini al licitaţiei poate fi procurat, 
contra cost, de la sediul S.C. TURSIB SA – 
Sibiu, în zilele lucrătoare, începând cu data de 
13.05.2015, între orele 08:00 – 14:00, până cel 
târziu în data de 27.05.2015 orele 14:00. Preţul 
Caietului de sarcini este de 50 lei, la care se 
adaugă TVA. Pentru participarea la procedura 
este obligatorie achiziţionarea Caietului de 
sarcini. Garanţia de participare la licitaţie este în 
cuantum de 8.250 lei pentru lotul I şi respectiv 
4.200 lei pentru lotul II. Licitaţia cu strigare va 
avea loc în data de 28.05.2015, orele 12:00. Preţul 
de pornire al licitaţiei este: LOTUL I – 55.000 lei, 
fără TVA. LOTUL II – 28.000 lei, fără TVA. 
Ofertanţii vor depune dosarul care va conţine 
toate documentele solicitate în Caietul de sarcini, 
în perioada 22.05.2015-27.05.2015, între orele 
08:00 - 14:00. Data şi locul desfăşurării 
următoarelor licitaţii, în caz de neadjudecare: 
16.06.2015, ora 12:00 – sediul SC Tursib SA, 
respectiv 02.07.2015, ora 12:00 – sediul SC Tursib 
SA. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la 
următoarele nr. de telefon: 0723/555.969 – ing. 
Dan Caprariu 0728/288.793 - cons. jur. Adela 
Tudor.

Anunţ de participare la licitaţie pentru închir-
ierea unor suprafeţe de teren din albiile minore. 
1. Informaţii generale: Administraţia Bazinală 
de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  
judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128 telefon 
0250/ 739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii : închiriere teren  pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare : 
dovada cumpărării caietului de sarcini; garanția 
de participare la licitatie – 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale; certificatul constatator 
emis de ORC, valabil la data deschiderii ofer-
telor; certificate constatatoare privind înde-
plinirea obligaţiilor exigibile de plata a 
impozitelor si taxelor către stat inclusiv cele 

locale; certificat de atestare fiscală; cazier fiscal 
emis MF; cazier judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat de 
administraţia fiscală; fisa de informatii generale 
privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; 
declarație că nu se af lă in litigiu cu titularul 
dreptului de administrare. 4. Cuantumul şi 
forma garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită  prin ordin 
de plată sau scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt. 5. 
Descrierea succintă a bunului ce urmează a fi 
închiriat: Închiriere suprafaţă de teren în albia 
minoră  a pârâului Latorița din  Jud. Vâlcea, 
pentru înlăturarea materialului aluvionar: 
Judeţul Vâlcea. Lotul 1-15.394 mp teren în albia 
minoră a pârâului Latorița, situat în Com. 
Malaia, Jud.Vâlcea. 6. Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 2.06.2015  până la ora 1000 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 7. 
Data şi locul deschiderii acestora: 2.06.2015 
începand cu ora 1030 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 8. Modul de obţinere a caiet-
ului de sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt,  Biroul Achiziții, contra-
valoarea acestuia fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata 
în care ofertanţii rãmân angajaţi prin termenii 
ofertelor lor: Perioada de valabilitate a ofertei va 
fi de 90 de zile calendaristice de la data licitației 
deschise  organizată pentru atribuirea contract-
ului de închiriere.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 
Colectare Contribuabili Mijlocii. Nr. înreg. 
ANSPDCP: 20.010. Dosar de executare nr. 
19130940/ 2014/ 2015. Nr. 155073 din 05.05.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
Anul 2015 luna mai ziua 27. În temeiul art. 162 
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Budești. Număr operator date cu caracter 
personal – 20270.  Dosar de executare nr. 3795980/ 2015. Nr. 2985 din 12.05.2015.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri mobile. Anul   
2015 luna mai ziua 26. 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 26, luna mai, orele 10.00, anul 
2015, în localitatea Budești, str. Calea București nr. 36, se vor vinde prin licitație 
publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
Societatea Agricola Furnica cu domiciliul fiscal în jud. Călărași, localitatea Fundeni str. 
x nr. x, bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală: 3795980. Prețul de pornire a  
licitației pentru acestea este următorul (exclusiv TVA): - Tractor Fendt Favorit 615 LSA,  
preț: 76.806 lei; - Plug Lemkel Opal 110, preț: 7.775 lei; - Combină Sema 110, preț;   
53.553 lei; - Semănătoare Păioase SC 31 DN, preț: 15.040 lei; - Plug Gregorie Besson   
4 brazde, preț: 14.281 lei. Total valoare = 167.455 Ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe   
valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor mobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este 24% scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. 
g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Nu se 
cunosc. Creditori, Sarcini: x, x. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor   
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în 
contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - 
beneficiar AJFP Călărași C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin.  
(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Bunurile licitate vor fi  
diminuate cu 25%, licitația a-II-a conform legislației în vigoare. Pentru informații  
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 
0242.528304, orele: 8.00 - 16.30. Data afișării: 29.04.2015. 

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Nr. 57384 din 06.05.2015. Dosar de 
executare nr. 2331. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile, 28.05.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 28.05.2015, orele 12.00, în localitatea Târgoviște, cal. 
Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Magabi S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița, str. Mr. Eugen Brezisanu nr. 21, cod de 
identificare fiscală 3807758: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Spațiu 
comercial în suprafață de 50 mp, compus din două încăperi și construit din (părți 
comune) fundație beton, zidărie din cărămidă, planșee beton, instalație electrică, 
canalizare, casa scării, teren cotă parte indiviză din terenul aferent situată în 
localitatea Târgoviște, str. 1 Mai nr. 42. Bunul imobil mai sus menționat este grevat 
de: ipotecă în favoarea CEC Bank S.A. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, 
exclusiv TVA (Ron): 121.082 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): vânzarea se face fără 
TVA. Și bunuri mobile (reluare licitația a III-a): Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul): 1. Autoturism Peugeot 407, anul fabricației 2006, sursa de energie: 
motorină, culoare: argintiu. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv 
TVA (Ron): 10.148 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare, ora 13.00: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau 
la telefon numărul 0245.612512, persoană de contact Gogu Ion, camera 24. Data 
afișării: 13.05.2015.
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privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 27, luna mai, anul 2015, 
ora 10.00, în localitatea Suceava, str. Vasile 
Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licitaţie 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debi-
torului S.C. Maxy Mar Design S.R.L. cu domi-
ciliul fiscal în localitatea Rădăuţi, str. Putnei nr. 
215 C, sc. B, ap. 3, judeţul Suceava, cod de iden-
tificare fiscală 19130940. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 
reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă 
este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit*): Autoturism M1, marca Audi, 
nr. înmatriculare SV-77-MKM, nr. identificare 
WAUZZZ4F65N053891 serie motor 030123, an 
fabricaţie 2005, 43.725 lei, 24%; Circular de 
formatizat cu incizor Boom 3200 CE Sicar, 
14.925 lei, 24%; Maşină de aplicat cant, 21.750 
lei, 24%; Maşină de găurit multiplus DBM 21, 
8.100 lei, 24%; Aspirator 2 tip ABS 3880 - 
Holzmann, 1.725 lei, 24%. Bunurile mobile mai 
sus menţionate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: DGRFP Iaşi - AJFP Suceava, 
Proces - verbal de sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 157844 / 21.08.2013; Proces - verbal de 
sechestru pentru bunuri mobile nr. 152764 / 
06.03.2015. *) 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 prec-
edentă 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 elib-
erat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatricu-
lare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligaţii fiscale restante, 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 și 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 proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru 
sau la numărul de telefon  0230/521.358, int. 717.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iași. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 
Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. Nr. 13643 
din 08.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 08. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  cu modificări le  ş i 
completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 26, luna mai, orele 11.00, anul 2015, în 
localitatea Fălticeni, str. Republicii, nr. 28, la 
sediul Serviciului Fiscal Fălticeni, se vor vinde 
prin licitaţie următoarele bunuri mobile: - Exca-
vator marca H. Weyhausen Tip: 120 (denumit 
Grand Cobelco), an fabricaţie 1985, proprietate a 
SC Super Levi Construct SRL, cu domiciliul 
fiscal în mun. București, sector. 4, str. Sold. 
Florea Ionescu, nr. 5, Bl. 2, Sc. 2, Et. 4, Ap. 33, 
CUI - 23409439, preţ de evaluare/ de pornire a 
licitaţiei (exclusiv TVA): 15.622 lei; - bunuri 
proprietate a debitorului SC Enigmatic SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Fălticeni, str. 
Țărăncuței, nr. 19, jud. Suceava, CUI - 5111859: 
- Autoturism Seat Cordoba, nr. înmatriculare 
SV-09-UMU, preţ de evaluare/ de pornire a lici-

taţiei (exclusiv TVA): 28489 lei; - Autoturism 
Seat Ibiza, nr. înmatriculare SV-09-WFT, preț de 
evaluare/ de pornire a licitației (exclusiv TVA): 
31299 lei; - Autoturism Ford Tranzit, nr. înma-
triculare SV-10- TKP preț de evaluare/ de 
pornire a licitației (exclusiv TVA): 44549 lei; - 
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, nr. înma-
triculare SV– 09-BLN, preț de evaluare/ de 
pornire a licitației (exclusiv TVA) 58503 lei; - 
Autoutilitară Wolswagen Furgon, nr. înmatricu-
lare SV-08-YDG preț de evaluare/ de pornire a 
licitației (exclusiv TVA): 39210 lei; Motostivuitor 
Linde H 25 D preț de evaluare/ de pornire a lici-
tației (exclusiv TVA): 40622 lei; - Mașină de tăiat 
tabla Upkant preț de evaluare/ de pornire a lici-
tației (exclusiv TVA): 7820 lei; Mașină de tăiat 
tabla Upkant preț de evaluare/ de pornire a lici-
tației (exclusiv TVA): 7820 lei; Pompa Airless 
BSPAZ 6820, preț de evaluare/ de pornire a lici-
tației (exclusiv TVA): 3575 lei. Bunurile mobile 
de mai sus sunt grevate de următoarele: Credi-
tori, Sarcini: D.G.R.F.P. Iași, Serviciul Fiscal 
Municipal Fălticeni. Regimul şi cotele de taxă pe 
valoare 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 prin 
licitaţie, respectiv, până în ultima zi lucrătoare 
precedentă termenului de vânzare, orele 13.00 la 
sediul Serviciului Fiscal a mun. Fălticeni – str. 
Republicii, nr. 28, documentaţia prevăzută de 
art. 162 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată cu modificarile şi 
completările ulterioare, respectiv: oferte de 
cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a lici-
taţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţion-
alitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de oficiul registrul 
comerţului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitația a-I-a. Anul 2015, luna mai, ziua 28, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna mai, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului CN APDF Giurgiu SA, cu domiciliul fiscal în loc. Giurgiu, șos. Portului, nr. 1, jud. Giurgiu, cod de 
identificare fiscală RO 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează 
bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, (lei), Cota TVA 24%: 1) Ponton de 
Acostare și supraveghere nr. 3729; nr. inventar - 2191; lungimea construcției – 24 m; lățimea de construcție - 12 m; înalțimea de 
construcție - 2,75 m; distanța intercostală – 0,50 m; pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t; nr. maxim persoane la bord - 80; 
starea tehnică - activul este complet, în stare bună, în stare de flotabilitate, 640.783 lei, 153.788 lei; 2) Construcție Plutitoare (ponton 
dormitor) nr. 1915; nr. inventar - 3017; lungimea construcției – 24 m; lățimea construcției – 12 m; înălțimea construcției - 2,75 m; 
distanța intercostală - 0,50 m; pescaj minim - 0,94 m; deplasament - 250 t; nr. maxim de persoane la bord - 80; starea tehnică – 
activul este complet, în stare bună, în stare de flotabilitate, reparații tâmplărie și mobilier în 2007, reparații ponton în 2008; 
îmbunătățiri aduse/ dotări/ accesorii/ centrală termică PD 3133, masă scaune și mobilier din lemn masiv; parchet în dormitoare și 
sala de conferință; instalații sanitare de calitate superioară în spațiile umede; gresie, faianță, 583.982 lei, 140.156 lei. Total: 
1.224.765 lei, 293.944 lei. *) 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 ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 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 sau a constituirii garanției sub forma 
scrisorii de garanție bancară, 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, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea 
„taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat 
până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal 
competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. 
București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 
162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise 
prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură 
specială autentică. 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 
0246.216705, int. 312, persoană de contact: Gheorghe Mircea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec.1989 nr. 6- 
8. Dosar executare nr. 18431960. Nr. 10290/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 10.00, în 
Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tipart Impex S.R.L. cu sediul 
în jud. Călărași, mun. Călărași, str. București, Nr. 13, Bl. D5, Sc. 2, Ap. 9, cod fiscal 
18431960, în dosar de executare nr. 18431960, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Dacia 1305, an fabric. 1995, ss: 
UU1D16111S0062386, sm: 152812, culoare roșu, nr. înmatriculare CL -01- LPK, 
nefuncțională, valoare 1.150 lei; - Autoturism Peugeot 3C9HY/307, an fabric. 2007, 
ss: FV33C9HYB84916884, sm: 3002347, culoare gri, nr. înmatriculare CL-22-TIP, 
valoare 11.474 lei; - Autoturism Peugeot WC8HZ, an fabric. 2006, ss: 
WF3WC8HZC33460655, sm: 1591439, culoare negru, nr. înmatriculare CL-03-YDL, 
valoare 9.059 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
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. Publicația de vânzare va fi afișată 
în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-
8. Dosar executare nr. 31400589. Nr. 10288/11.05.2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 26.05.2015, orele 09.00, 
în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Yanis Tour Trans S.R.L. cu 
sediul în Jud. Călărași, Sat Rasa, Loc. Grădiștea, cod fiscal 31400589, în dosar de 
executare nr. 31400589, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 
este: - Autobuz M3, EOS, an fabric. 1992, SS: YA9CD2E227NB128735, SM: 
36466300543111, culoare roșu, valoare 27.430 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se 
cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de licitație: ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care 
să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 
asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul 
de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 
scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 
împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 
persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 
română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 
persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la 
instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată 
în data de 12.05.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând 
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi 
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie 
la instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 
172 - 173 din OG 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 ulte-
rioare când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabi-
lului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0230/541054, int. 17. Data afișării: 08.05.2015.

Ministerul  Finanţelor  Publ ice .  Agenţ ia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava.  Dosar  de  executare  s i l i tă  nr. 
Ci/20404259/2013-2015. Co/9577003/2012-2015. 
Nr. 50144 din 07.05.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile și imobile. Anul 
2015 luna mai ziua 29. 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 29, luna mai, orele 11.00 
– 13.00, anul 2015, în localitatea Suceava, str. 
Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin licitaţie 
următoarele bunuri mobile și un imobil, propri-
etate a debitorilor: 1. SC Ciogolea Trans SRL cu 
domiciliul fiscal în localitatea Scheia, nr. 600, 
judeţ Suceava, cod de identificare fiscală 
20404259: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei, 
exclusiv TVA, (lei), Cota TVA: 1. Autoutilitară 
Scania R124 l420 cu suprastructură deschisă, an 
fabricație 1999, 59993 lei, 24%; Remorcă 
Schwarzmuller PA3/E, cu suprastructură 
deschisă, an fabricație 2002, 37204 lei, 24%. 
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate 
de următoarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Iași, 
A.J.F.P. Suceava, Proces - verbal sechestru 
bunuri mobile nr. 103367/ 24.10.2014. 2. SC 
Conigeo Impex SRL cu domiciliul fiscal în local-
itatea Suceava str. Victoriei, nr. 11, bl. D7, sc. B, 
etaj 3, ap. 7, cod de identificare fiscală 9577003: 
a) clădire - chioşc în suprafaţă de 36 mp 
compusă din 2 camere şi construită din metal și 
termopan, situată în localitatea Suceava, str. 
Calea Unirii – Bazar, preţ de evaluare/ de 
pornire al licitaţiei 16441 lei (exclusiv TVA*); b) 
terenul de sub chioşc este proprietatea Primăriei 
Suceava și nu face obiectul vânzării la licitaţia 
prezentă. Bunul imobil mai sus menţionat este 
grevat de următoarele: Creditori, Sarcini: 
DGRFP Iași, A.J.F.P. Suceava, Proces - verbal 
sechestru bunuri imobile nr. 71639/ 24.07.2014. 
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 lici-
taţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului 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 credi-
torii 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 compe-
tentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu preve-
derile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
f iscală ,  republ icată ,  cu modif icăr i le  ş i 
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 ulte-
rioare, când urmează să se ia măsuri de execu-
tare silită, nu este  obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare 
vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul 
de telefon 0230/521358, int  216. Data afişării: 
07.05.2015.

PIERDERI
Declar pierdută legitimația de student emisă de 
Facultatea de Drept Univ. București pe numele 
Dicu Andreea Mihaela.

Pierdut atestat profesional A.D.R. nr. 0037897, 
atestat marfă eliberat la data 19.02.2011, emise 
de A.R.R. Ilfov, pe numele Matei Fănel.

Declar pierdută legitimația de luptător remarcat 
al revoluției române din Decembrie 1989, seria 
LRM-P nr.01334, emisă de S.S.P.R. pe numele 
Popovici Dragoș Vasile.

Pierdut Legitimaţie mediator eliberată de 
Consiliul de Mediere pe numele Bortan Horea 
Andrei. O declar nulă.

Pierdut atestat profesional transport marfa seria 
P00159871H pe numele Ionescu Constantin.

S C  R o m  P h a r m a  E x p o r t  S R L  I a ş I ,  J 
22/3286/2006, CUI 20324249, declară pierdut/
nul Certificatul Constatator, emis de Oficiul 
Registrului Comerţului Iaşi, cu nr. 58423 din 
16.10.2014.

Declar pierdută legitimaţie de Agent procedural 
emisă de către „Biroul de Executori Asociaţi 
Ailiesei şi Guţă” cu nr. 4 pe numele de Sandu 
Dorin.


