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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţi-
oner, animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de 
sală, ospătar, cameristă. 0722.268.866

Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electri-
cian, muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.

Primăria comunei Salatrucel organizează în peri-
oada 24.08.2015-26.08.2015 la sediul Primăriei 
comunei Salatrucel concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacanţe Guard (femeie de 
serviciu), în cadrul ,,Compartimentului Adminis-
trativ”, pe durata nedeterminată cu contract indi-
vidual de muncă, normă întreagă, post unic, din 
aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Salatrucel. Concursul se va desfăşura la sediul 
Primăriei comunei Salatrucel, judeţul Vâlcea, în 
zilele de 24.08.2015, ora 10,00-proba scrisă şi în 
data de 26.08.2015, ora12,00 interviul. Dosarul de 
înscriere va conţine actele prevăzute în H.G. nr. 
286/2011,art.6, iar condiţiile generale de partici-
pare la concurs, ce sunt cele prevăzute la art.3 din 
acelaşi act normativ. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -domiciliul stabil în comuna 
Salatrucel, sat Salatrucel; -studii: minim 10 clase + 
şcoală profesională/ studii medii; -vechime în 
muncă: minim 3 ani. Dosarele de înscriere la 
concurs se vor depune până în data de 24.07.2015, 
ora 16.00, la secretariatul Primăria comunei 
Salatrucel. Condiţiile de participare la concurs şi 
biliografia sunt afişate la sediul Primăriei comunei 
Salatrucel şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.
primariasalatrucel.ro. Relaţii suplimentare la 
sediul instituţiei, telefon 0250/750.031sau 
0350/417889.

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică 
(CNPS), organizează concurs în cadrul Proiectului 
”Monitorizarea Eficienţei energetice în UE”- 
Odyssee Mure 2012, finanţat din Fonduri Euro-
pene, pentru ocuparea pe perioada determinată 
(de la data de 15.08.2015 până la data de 
31.12.2015), 1/2 normă, a posturilor  contractuale 
de execuţie vacante de:  -Expert IA (4 posturi). 
Condiţii specifice: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă; experienţă generală şi specifică: minim 
6 ani în în domeniul statisticii macroeconomice şi 
sociale, statistica energiei, statistica transporturilor 
şi statistica industriei prelucrătoare; Concursul se 
organizează la sediul CNPS, din Bucureşti, Bd. 
Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti, în data de 
03.08.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României Partea a III-a, la 
sediul CNPS din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele prevă-
zute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Condiţiile de participare 
la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se 
afişează la sediul Centrul Naţional de Pregătire în 
Statistică şi pe site-ul (www.insse.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul CNPS -Comparti-
mentul Resurse Umane şi la numărul de telefon: 
(021)316.98.81.

Direcția de Administrare a Fondului Locativ 
Sector 6 cu sediul în Bucureşti, Valea Oltului 31-35, 
cod fiscal 26479633, organizează concurs pentru 
ocuparea a 2 funcții  contractuale vacante pe peri-
oade determinate (03.08.2015- 19.01.2017 şi 
03.08.2015- 10.09.2016) de Inspector specialitate. 
Concursul se va desfăşura conform H.G. 286/2011 
modificată şi completată  prin H.G. 1027/2014, 
astfel: -Proba scrisă în data de 28.07.2015, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 30.07.2015, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile specificate la 
art.3 din Anexa la H.G. 286/2011 actualizată: 
-studii superioare în domeniul administraţiei 
publice sau economice; -experienţa în domeniu de 
minim 5 ani. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs (întocmite conform art. 17 
din H.G. 286/2011 actualizată) până la data de: 
24.07.2015, ora 12.00 la sediul D.A.F.L.S.6. Relaţii 
suplimentare la sediul: D.A.F.L.S.6, persoana de 
contact: Țambrea Mariana, telefon: 0725555903, 
fax: 0213657473, E-mail: relatiicupublicul@dafls6.
ro.

Centrul Naţional de Pregătire în Statistică 
(CNPS), organizează concurs în cadrul Proiectului 
”Chance 4 NEET- Registrul electronic al tinerilor 
NEET”, ID 155257, finanţat din Fonduri Structu-

rale Europene, pentru ocuparea pe perioadă 
determinată (de la data de 15.08.2015 până la data 
de 31.12.2015),  1/2 normă, a posturilor  contrac-
tuale de execuţie vacante  de: -Expert statistician (5 
posturi). Condiţii specifice: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; experienţă generală şi 
specifică: minim 10 ani în domeniul statisticii pieţei 
muncii, educaţiei, demografiei, veniturilor popula-
ţiei, precum şi în modelare econometrică şi analiză 
economică. -Expert statistician (1 post). Condiţii 
specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; experienţă generală şi specifică: sub 5 ani în 
domeniul statisticii pieţei muncii, educaţiei, demo-
grafiei, veniturilor populaţiei, precum şi în analiză 
economică. Concursul se organizează la sediul 
CNPS, din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, 
Bucureşti, în data de 03.08.2015, ora 10:00, proba 
scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei Partea a III-a, la sediul CNPS din bd. Liber-
tăţii nr.16, sector 5, Bucureşti. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Condiţiile de participare la concurs aprobate 
şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Centrul 
Naţional de Pregătire în Statistică  şi pe site-ul 
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul CNPS -Compartimentul Resurse Umane 
şi la numărul de telefon: (021)316.98.81.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 
aflată în subordinea M.A.D.R., organizează în data 
de 6 august 2015, ora 10:00, proba scrisă a concur-
sului pentru ocuparea a 6 posturi vacante de 
conducere cu contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată, astfel: -1 post de Director 
gr.II– DCP -Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă/ studii universitare de licență: 
ştiințe inginereşti/ economice); Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării postului: minim 3 
ani; Vechime în funcții de conducere: minim 1 an; 
-1 post de Director gr.II– DPDIF -Studii de specia-
litate: studii superioare de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii 
universitare de licență: ştiințe inginereşti/ econo-
mice; Vechime în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: minim 3 ani; Vechime în funcții 
de conducere: minim 1 an; -1 post de Șef Serviciu 
gr.I –DPDIF -SIFFM -Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă/ studii universitare de 
licență: ştiințe inginereşti/ economice; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 2 ani; -1 post de Șef Serviciu gr.I –DIBA 
-SIA -Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe 
inginereşti/ economice; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani; 
-1 post de Șef Birou gr.I –DRP –BRNDR -Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ 
studii universitare de licență: ştiințe umaniste şi 
arte/ ştiințe sociale (ştiințe ale comunicării); 
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 2 ani; -1 post de Șef Birou gr.I –
DRP –BP -Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă/ studii universitare de licență: 
ştiințe sociale (ştiințe ale comunicării, ştiințe admi-
nistrative)/ ştiințe umaniste şi arte; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 
minim 2 ani;  Data limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 27.07.2015, ora 16:30, la sediul AFIR, 
str. Știrbei Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Proba 
scrisă a concursului se va desfăşura în data de 
06.08.2015, ora 10:00, la sediul AFIR, str. Știrbei 
Vodă. nr. 43, sector 1, Bucureşti. Interviul va avea 
loc în data de 12.08.2015, ora 10:00, la sediul 
AFIR, din str. Știrbei Vodă, nr. 43, sector 1, Bucu-
reşti. Date de contact secretar comisie concurs –
DGPPR- AFIR: nr. tel. 031.860.25.32 -Ana Maria 
Huiban/ 031.860.25.48 –Lorena Lăpădătescu.

Primăria Comunei Suhaia, cu sediul in locali-
tatea Suhaia, str. Șoseaua Dunării, nr. 220, 
judetul Teleorman organizeazã concurs pentru 
ocuparea functiei contractuale vacante, de: 
Administrator Public – 1 post  conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfasura astfel: 
- Proba scrisa in data de 4 august 2015,  ora 
10,00, - Proba interviu in data de 5 august 2015,  
ora 10,00. Pentru participarea la concurs candi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313309 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. F13715 / 2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Iulie 
2015, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. 
Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei Bleoaja Rodica I.I. cu sediul în 
localitatea Andrășești, jud. Ialomița,cod de identificare fiscală 28668361: 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al licitației, 
exclusiv TVA: 1. Tractor Zetor Forterra 135 cu încărcător Trac-lift 360 SLI + cupă BL 
215, an fabr. 2012, 200.200 lei; 2. Plug Sukov SKR 3+1, an fabr. 2012, 28.600 lei. 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 Iulie 
2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va 
vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 
Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont 
card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313306 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. 12619/2014. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
29 Iulie 2015, ora 13.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Nutrichim 
SRL, cu sediul în localitatea Țăndărei, str. Avalanșei nr. 56, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 24907059: a) - teren arabil în S = 7000 mp situat în extravilan 
localitatea Ograda, preț de pornire a licitației 12.000 lei (scutit TVA *); b) - teren 
arabil în S = 6000 mp situat în extravilan localitatea Ograda, preț de pornire a 
licitației 11.100 lei (scutit TVA *). * Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea bunurilor imobile este: scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. 
Ialomița. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până cel târziu în data de 27 Iulie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI 
beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va 
face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și 
la locul fixat în acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu 
sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.
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datii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 
conditii: - să fie absolvent de studii superioare de 
lungă durată economice; - să fie absolvent de 
studii de masterat sau postuniversitare; - să fi 
îndeplinit o funcţie de conducere în cadrul admi-
nistratiei publice locale, cel puţin 7 ani, - cunoşti-
inţe de operare pe calculator nivel mediu;  
- aptitudine legate de organizare şi coordonare, 
de analiză şi sinteză, control şi depistarea defici-
enţelor, rezolvarea eficientă a problemelor, capa-
citate de observaţie, capacitate de relaţionare cu 
superorii, colegii, subordonaţii şi publicul în 
general, capacitate de gestionare a resurselor 
alocate. Candidatii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pana la data de:  24 iulie 2015, 
ora 14,00 la sediul Primăriei Suhaia, Str. Soseaua 
Dunării, nr. 220, Judetul Teleorman. Relaţii 
suplimentare la sediul: Primăriei Suhaia, Str. 
Soseaua Dunării, nr. 220, Judetul Teleorman , 
persoana de contact: Lăpădat Nela – Mirela, 
telefon: 0247.451.100, fax; 0247.451.474, E-mail: 
suhaia_tr@yahoo.com.

CITAȚII
Păsărică Elisabeta, având ultimul domiciliu 
cunoscut Sat Novac, Com.Argetoaia, Str.Piscului, 
nr.45, Jud.Dolj, este chemată la Judecătoria Filiaşi, 
dosar nr.1524/230/2014 în data de 22.09.2015, ora 
09.00, completul C1, mandatar Păsărică 
Constantin, cu acelaşi domiciliu. 

DIVERSE
Prin sentința civilă nr.3053/03.06.2014 şi înche-
ierea din 10.03.2015, ambele pronunțate în 
dosarul nr. 12236/288/2013 al Judecătoriei Rm. 
Vâlcea,  instanța a admis cererea de chemare în 
judecată formulată de reclamanta Bardolan 
Ioana – Irina, în contradictoriu cu pârâtul Ion 
Sebastian, cu ultimul domiciliu în mun. Rm. 
Vâlcea, str. Republicii nr. 35, ap.17, jud. Vâlcea, 
cod poştal 240263, a dispus desfacerea prin 
divorț, din vina ambilor soți, a căsătoriei trecută 
în Registru de stare civilă al Primăriei Rm. Vâlcea 
la nr. 537/28.08.2010 şi a dispus ca pe viitor 
părțile să revină la numele avut anterior căsăto-
riei, reclamanta la acela de „Bardolan”, iar 
pârâtul la acela de „Ion”. 

NOTIFICĂRI
CII Cismaru Elena, Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47, 
tel/fax 0344110097, numita administrator judiciar 
conform Hotararii nr.635/10.06.2015 pronuntata 
de Tribunalul Prahova in Dosarul 603/105/2015, 
anunta deschiderea procedurii generale a insol-
ventei impotriva debitoarei S.C Tehnomontaj 
Construct SRL, Mizil, Str. Mihai Bravu Nr.187, 
jud. Prahova, CUI: 13620055, J29/1062/2000. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este  
24.07.2015. Termenul limita pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este  13.08.2015. 
Termenul limita pentru solutionarea eventualelor 
contestatii si pentru definitivarea  tabelului crean-
ţelor este  07.09.2015.

SOMAȚII
România. Judecătoria Cîmpeni, judeţul Alba, 
dosar nr.920/203/2015. Somaţie. La data de 
19.05.2015, a fost declanşată în dosar cu nr.de mai 
sus, procedura de înscriere a drepturilor dobândite 
în temeiul uzucapiunii prevăzut de art.1049 -1052 
Noul cod de procedură civilă de către reclamanţi: 
Foncea Gheorghe-Dacian, domiciliat loc.Sîntan-
drei, sat.Sîntandrei, nr.613, jud. Bihor şi SC 
Medcamp SRL, cu sediul în loc.Sîntandrei, sat.
Sîntandrei, nr. 613/A, jud.Bihor, referitoare la 
imobilele înscrise în CF. CF.70001 Scărişoara, 
situat administrativ pe raza comunei Scărişoara, 
denumit „Luncuţa cea mică”, învecinat cu râul 
Arieş, Matei Cornel, şi Măgurean Horea, în contra-
dictoriu cu pârâţii: Neag Teodor, cu domiciliul în 
localitatea Arieşeni, st.Galbena, nr.382, jud.Alba şi 
Statul Român, prin UAT Arieşeni, comuna Arie-
şeni, sat.Centru, jud.Alba. Prezenta somaţie se 
adresează pentru toţi cei interesaţi, să facă 
opoziţie, în termen de 6 luni, de la emiterea aces-
tuia, în caz contrar, instanţa va trece la judecarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Potop Bogdan Vasile cu ultimul domiciliu în Mun. 
Iaşi, b-dul N.Iorga, nr.39, bl. H2, et.6, ap.12, născut 

la 20.08.1979, în calitate de asociat al SC Casa 
Viviene SRL înmatriculată la Reg.Comerţului cu nr. 
J22/2169/2006, CUI 18992319, este convocat la 
şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Asocia-
ţilor având că ordine de zi dizolvarea societăţii şi 
numirea unui lichidator judiciar în data de 
31.07.2015, ora 12.00, la sediul social al societăţii din 
Iaşi, Şos. Nicolina, Nr. 59, Bl. 978B, Et. P., Jud. Iaşi.

Consiliul A.V.P.S. “Interagro”, asociaţie având 
sediul în Bucureşti, str. Verii nr. 1-3, sector 2, prin 
Preşedinte, dl. Niculae Ioan, în conformitate cu 
art.14 şi următoarele din Statut, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a A.V.P.S. 
,,Interagro” în data de 28.07.2015, ora 14:00, la 
sediul acesteia din Bucureşti, str. Verii nr. 1-3, 
sector 2, sau la data de 29.07.2015, în cazul în care 
cea dintâi nu se va putea ţine. Sunt convocaţi la 
şedinţă toţi membrii asociaţiei, înregistraţi până la 
data de 06.07.2015. Şedinţa va avea următoarea 
Ordine de Zi: 1. Revocarea din funcţia de cenzor al 
A.V.P.S. “Interagro” a dlui. Băviţă Ilie, ca urmare 
a demisiei acestuia. 2. Numirea unui nou cenzor al 
A.V.P.S. “Interagro”, pentru un mandat de 5 ani şi 
stabilirea remuneraţiei cenzorului. 3. Modificarea 
corespunzătoare a Statutului A.V.P.S. “Interagro”. 
4. Împuternicirea dlui. Frăţea Ioan- Gabriel, în 
calitate de Vicepreşedinte al A.V.P.S. “Interagro”, 
să semneze Statutul A.V.P.S. “Interagro” actua-
lizat. 5. Împuternicirea dnei. Drăghici Elena- 
Alina, având CI seria RX nr. 607849, CNP 
2830430340433, să efectueze toate formalităţile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispo-
ziţiior prezentei hotărâri.

LICITAȚII
Penitenciarul Bacău organizează licitaţie publică 
cu strigare, în data de 20.07.2015, ora 12.00, pentru 
închirierea unui spaţiu comercial de 17,10mp. 
Preţul de pornire este 500Lei/mp. Pentru detalii la 
e-mail:  achizitii.pbacau@anp.gov.ro  sau tel.: 
0234.520.852, int.115.

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 80.021 lei. Cota de teren indiviza aferenta 
constructiei in suprafata de 24,64 mp este proprietate 
de stat. Licitaţia va avea loc în 15.07.2015, 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 
29.07.2015 aceeaşi oră, în acelaşi loc.”

SC Intelect Prestige SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren extravilan situata in com. Brazi in 
suprafata de 5000 mp, tarlaua T77, parcela 
A402/116 la pretul de evaluare redus cu 25%. 
Avand in vedere faptul ca proprietatea imobiliara 
nu este incrisa in evidentele OCPI Prahova, efectu-
area demersurilor privind intocmirea documenta-
tiei cadastrale si intabularea in Cartea funciara a 
imobilului cade in sarcina cumparatorului. Lici-
taţia va avea loc în 14.07.2015, 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 
16.07.2015, 20.07.2015, 22.07.2015, 24.07.2015 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

Primăria Oraşului Borşa, prin Ocolul Silvic 
Alpina Borşa organizează licitaţie de prestări 
servicii exploatare şi vânzare material lemnos atât 
pe picior cât şi la drum auto, la sediul acesteia, pe 
data de 31.07.2015, ora 10.00. Licitaţia va fi 
publică cu oferta scrisă. Cantitatea scoasă la lici-
taţie este de aprox. 200 m.c. la prestări servicii, de 
aprox. 2300 m.c. material lemnos pe picior şi de 
aprox. 200 m.c. material lemnos la drum auto, 
masă lemnoasă provenită din produse accidentale 
şi conservare. Pentru participarea la licitaţie, 
operatorii economici vor depune documentaţia 
necesară conform Regulamentului de vânzare 
material lemnos şi a caietului de sarcini care se 
procura de la O.S. Alpina Borşa R.A. Înscrierile 
se vor face până la data de 28.07.2015 ora 13.00 la 
sediul O.S. Alpina Borşa R.A. Preselecţia va avea 
loc în data de 28.07.2015, ora 13.30 la sediul 
Primăriei Borşa. Ofertele se vor depune la sediul 
Primăriei Borşa până cel mai târziu în data de 
29.07.2015 orele 16,00. Alte detalii se pot obţine 
de la: - Primăria Borşa tel.-0262/ 342553;342322. 
- Ocolul Silvic Alpina Borşa tel.-0262/343255.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313304 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. 32266028/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Iulie 
2015, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. 
Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Bek Metal Material SRL, cu 
sediul în localitatea Berceni, str. Petru Rareș nr. 26k, jud. Ilfov, cod de identificare 
fiscală 32266028: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Uși de 
interior din panouri fibrolemnoase MDF, complet echipate, cantitate 659 buc. Preț de 
pornire al licitației, exclusiv TVA: 42.967 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 24%. 
* Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până cel târziu în data de 27 Iulie 2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
p r e ț u l  d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ț i e i  ( c a r e  s e  v a  v i r a  î n  c o n t u l 
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria Mun. 
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313305 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. 11260/2014. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 29 Iulie 
2015, ora 10.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița, Bd. 
Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Tatu Invest SRL cu sediul în 
localitatea Slobozia, str. Cosminului, bl. BN5, sc. B, ap. 24, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 24438602: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoutilitară Ford Transit furgon, an fabr. 2010, c.c. 2402 cm3, 74 kw, masă max. 
aut. 3500 kg. Preț de pornire al licitației, exclusiv TVA: 12110 lei. Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *: 24%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 Iulie 
2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va 
vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la 
Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont 
card); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat 
de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.
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Debitorul SC Yacval Auto SRL -în lichidare, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Stoc de marfă reprezentând 
componente auto în valoare de 29.115 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru stocul 
de marfă, proprietatea SC Yacval Auto SRL repre-
zintă 75% din valoarea arătata Raportul de 
Evaluare exclusiv TVA. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO38UGBI0000802003092RON deschis la 
Garanti Bank SA Ag. Ploiești Mihai Viteazu până 
cel târziu cu 24 ore înainte de ședința de licitație a 
garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată a Regulamen-
tului de participare la licitație de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru stocul de marfă prima 
ședință de licitație a fost fixată în data de 
23.07.2015, ora 13.00, iar dacă bunurile nu se adju-
decă la această dată, următoarele ședințe de lici-
tații vor fi în data de 30.07.2015; 06.08.2015; 
13.08.2015 ora 13.00. Toate ședințele de licitații se 
vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din 
Municipiul Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 44 A, 
Județ Prahova. Pentru relații suplimentare sunați 
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relații suplimentare cu un telefon în 
prealabil, dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinu-
urse.ro.

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren consti-
tuit din trei loturi situate în Mun. Ploiești, Județ 
Prahova: -Str. Mareșal Averescu nr.10 -494 mp; 
-Str. Plăieșilor nr.59 -398 mp; -Str. Fuiorului nr.10 
-199 mp. Prețul de pornire licitație este 
de 88.335,00 Euro exclusiv TVA; 2.Teren situat în 
intravilanul comunei Blejoi, sat Ploieștiori, Tarlaua 
19, județul Prahova, având suprafața de 1.000 mp. 
Prețul de pornire al licitației este de 27.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 3.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, județul Prahova având suprafața de 
1.835 mp. Prețul de pornire al licitației este de  
64.225,00 Euro exclusiv TVA; 4.Teren situat în 
intravilanul Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian, Jud. 
Prahova, în suprafață totală din măsurători  de 
117 mp (suprafața din acte de 130 mp). Prețul de 

pornire al licitației este de 6.435,00 Euro exclusiv 
TVA. Prețul caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate în proprietatea SC Marinos Construct SRL 
este de 1.000,00 lei exclusiv TVA; 5.Autoturism 
Fiat Fiorino - 1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru 
imobilul de la poziția nr. 1(unu) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 45% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 2(doi) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 3(trei) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare. Pentru 
imobilul de la poziția nr. 4(patru) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare. Partici-
parea la licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr. RO91FNNB005102300947RO02 
deschis la  Credit Europe Bank, Sucursala Ploiești, 
până la orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, 
a garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; 
-achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor de 
sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru 
proprietățile imobiliare și pentru autoturism, de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile 
imobiliare și pentru autoturism prima ședință de 
licitație a fost stabilită în data de 23.07.2015, ora 
11.00 iar dacă bunurile nu se adjudecă la această 
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data 
de 30.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 20.08.2015, 
27.08.2015, 03.09.2015, 10.09.2015 ora 11.00. Toate 
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești, Str. 
Elena Doamna nr. 44A, Județ Prahova. Pentru 
re laț i i  supl imentare  sunaț i  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anunțul poate fi 
vizualizat și pe site www.dinu-urse.ro.

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului 
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise cu 
strigare conform OUG 101/2011, modificată și 
completată de OUG 15/2013 și OUG 18/2014, în 
vederea vânzării unor imobile, după cum urmează: 
I. Licitaţii deschise cu strigare la data de 
29.07.2015, Ora 10:00, la sediul SAIFI - str. Fabrica 
de Glucoză nr. 3A, sector 2, București, pentru 

vânzarea următoarelor  imobile: 1.Apartament nr. 
15 (5 camere), cu Au 100,49 mp, teren cotă indi-
viză 23,79 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, 
sc.B, etaj 1, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 128.300 Euro. 2.Apartament 
nr.19 (4 camere), cu Au 87,31 mp, teren cotă indi-
viză 21,27 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr. 24, 
sc.B, etaj 2, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 104.900 Euro. 3.Apartament 
nr.21 (3 camere), cu Au 76,11 mp, teren cotă indi-
viză 15,58 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, 
sc.B, etaj 2, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 90.400 Euro. 4.Apartament 
nr. 34 (3 camere), cu Au 73,33 mp, teren cotă indi-
viză 17,88 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, 
sc.B, etaj 6, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 87.500 Euro. 5.Apartament 
nr.37 (3 camere), cu Au 75,69 mp, teren cotă indi-
viză 18,70 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr. 24, 
sc.B, etaj 6, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 99.700 Euro. 6.Apartament 
nr.38 (3 camere), cu Au 74,98 mp, teren cotă indi-
viză 17,88 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, 
sc.B, etaj 7, sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 89.400 Euro. 7.Apartament 
nr. 50 (3 camere), cu Au 79,66 mp, teren cotă indi-
viză 18,07 mp, B-dul Magheru Gheorghe nr.24, 
sc.B, etaj 10 sector 1, București (a doua licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 89.800 Euro. 8.Apartament 
nr.7 (4 camere), cu Au 89,57 mp, teren cotă indi-
viză 17,92 mp, Str. Edgar Quinet nr.10, etaj 1, 
sector 1, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 92.300 Euro. 9.Spaţiu comercial Lot 3 cu 
Au 161,95 mp, teren cotă indiviză 21,26 mp, str. 
Ion Câmpineanu nr. 20 , parter, sector 1, București 
(prima licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 272.000 
Euro. Informaţii  privind dosarele de prezentare, 
garanţiile și taxele de participare ale licitaţiilor se 
obţin de la Rita Mătrăcaru, telefon: 021/409.12.54; 
0720/077.347. Data și ora limită de înscriere la 
licitaţie: 27.07.2015 ora 10. II.Licitaţii deschise cu 
strigare la data de 30.07.2015, Ora 10:00, la sediul 
SAIFI -str.Fabrica de Glucoză nr.3A, sector 2, 
București, pentru vânzarea următoarelor imobile: 
1.Apartament nr.2 (3 camere), cu Au 170,86 mp, 
boxă (8,88 mp) și camera de serviciu (17,05 mp), 
teren cotă indiviză 71,05 mp, Str.Mihai Eminescu 
nr.44-48, parter, sector 2, București (prima lici-
taţie).Preţ pornire licitaţie: 222.800 Euro. 2. Apar-

tament nr.5 (6 camere), cu Au 200,23 mp, boxă 
(8,48 mp) și camera de serviciu (16,36 mp), teren 
cotă indiviză 81,59 mp, Str.Mihai Eminescu nr. 
44-48, etaj 2, sector 2, București (prima licitaţie).
Preţ pornire licitaţie: 274.500 Euro. 3. Apartament 
nr.12 (4 camere), cu Au 171,17 mp, boxă (4,79 mp) 
și camera de serviciu (19,38 mp), teren cotă indi-
viză 70,05 mp, Str. Mihai Eminescu nr. 44-48, etaj 
5, sector 2, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 225.600 Euro.4.Apartament nr.12 (3 
camere), cu Au 71,00 mp, teren cotă indiviză 15,07 
mp, B-dul Unirii nr.68,  bl. K2, scara 2, etaj 6, 
sector 3, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 103.100 Euro. 5. Apartament nr.15 (4 
camere), cu Au 126,23 mp, 2 camere de serviciu 
(13,61 mp și 18,50 mp), teren cotă indiviză 26,78 
mp, B-dul Unirii nr.68,  bl.K2, scara 2, etaj 8, 
sector 3, București (prima  licitaţie). Preţ pornire 
licitaţie: 167.100 Euro. 6.Apartament nr.5 (2 
camere), cu Au 58,23 mp, boxă (4,78 mp), teren 
cotă indiviză 11,86 mp, Str.Dacia nr.55, etaj 2, 
sector 1, București (prima licitaţie). Preţ pornire 
licitaţie: 75.000 Euro. 7.Apartament nr.12 (2 
camere), cu Au 75,75 mp, boxă (12,91 mp), teren 
cotă indiviză 15,02 mp, Str. Dacia  nr.55, etaj 5, 
sector 1, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 88.000 Euro. 8.Apartament nr.13 (2 
camere), cu Au 75,75 mp, boxă (5,30 mp), teren 
cotă indiviză 11,88 mp, Str.Dacia  nr.55, etaj 6, 
sector 1, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 89.200 Euro. 9.Apartament nr. 15 (2 
camere), cu Au 64,47 mp, boxă (6,89 mp), teren 
cotă indiviză 12,12 mp, Str. Dacia  nr.55, etaj 7, 
sector 1, București (prima licitaţie).Preţ pornire 
licitaţie: 78.100 Euro. Informaţii  privind dosarele 
de prezentare, garanţiile și taxele de participare ale 
licitaţiilor se obţin de la Rita Mătrăcaru, telefon: 
021/409.12.54; 0720/077.347. Data și ora limită de 
înscriere la licitaţie: 28.07.2015 ora 10. III.Licitaţie 
deschisă cu strigare la data de 31.07.2015, Ora 
10:00, la Hotel Triumf -Şoseaua Kiseleff nr.12, 
sector 1, București, pentru vânzarea următorului  
imobil: 1.Teren 104 mp, str. Narciselor nr.19, 
Comuna Snagov, Jud. Ilfov, (prima licitaţie). Preţ 
pornire licitaţie: 13.900 Euro (la care se adaugă 
TVA).2.Teren 16.913 mp, str.Atomiștilor nr.1, 
Măgurele, jud. Ilfov, (prima licitaţie). Preţ pornire 
licitaţie: 473.600 Euro (la care se adaugă TVA). 
Informaţii privind dosarul de prezentare, garanţia 
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şi taxa de participare ale licitaţiei se obţin de la 
Veronica Cristea, telefon: 021/230.12.42; 
021/230.85.91;.Data şi ora limită de înscriere la 
licitaţie: 29.07.2015, Ora 10:00. IV. Licitaţie 
deschisă cu strigare (a doua licitaţie) la data de 
31.07.2015, Ora 10:00, la sediul SRP Cluj-Napoca 
- Hotel VICTORIA, B-dul 21 Decembrie 1989 
nr.54-56, Cluj-Napoca, jud.Cluj, pentru vânzarea 
următorului  imobil: Complex Hotel Restaurant 
”VICTORIA”, situat în Mun.Cluj Napoca, B-dul 
21 Decembrie 1989 nr.54-56, compus din 
construcţie S+P+Mez+3E+M şi teren aferent de 
2.426 mp conform măsurătorilor cadastrale (2470 
mp conform actelor). Hotelul are o suprafaţă 
construită la sol de 1.755 mp, o arie desfăşurată de 
8.711,60 mp, un număr de 74 de camere (16 single, 
50 duble şi 8 apartamente), deţine un restaurant de 
până la 240 de locuri, 2 săli de conferinţă (120 
locuri, respectiv 60 locuri), recepţie şi parcare. 
Hotelul este dotat cu mijloace fixe şi obiecte de 
inventar.Preţul de pornire al licitaţiei este de 
5.828.600 Euro. Informaţii  privind dosarul de 
prezentare, garanţia şi taxa de participare ale lici-
taţiei se obţin de la Mircea Vădan, telefon 
0264/598.776; 0722/364.784.Data şi ora limită de 
înscriere la licitaţie: 29.07.2015, Ora 10:00.

În vederea înnoirii parcului cu echipamente 
tehnice, S.C. Hidroconstrucția SA Bucureşti, prin 
Sucursala Muntenia Rm Vâlcea, scoate la licitație, 
în data de 16.07.2015, ora 11.00, la sediul din 
strada Decebal, nr.9, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, 
următoarele:  1. Mijloace fixe: excavator cu cupă 
pe senile E 2503, nr. de inventar – 2000003, preț 
minim de vânzare lei (fără TVA) 106.000, locație: 
Câineni; excavator cu cupă pe senile E 2503, nr. 
inventar 2000005, 106.000 lei, Ogrezeni; rulou 
compresor vibrant VV 170, nr. inventar: 2000306, 
15.000 lei, Câineni; transformator putere 20/0,4 
KV – 250 KVA, nr. inventar 2163582, 4.163 lei, 
Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 100/75 
KVA, nr. inventar: 2160741, 3.375 lei, Bascov; 
transformator putere 20/0,4 KV – 1000 KVA, nr. 
inventar: 2161776, 8.775 lei, Bascov; transfor-
mator putere 20/0,4 KV – 160 KVA, nr. inventar: 
2160970, 3.938 lei, Bascov; transformator putere 

20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 2161175, 5.344 
lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 400 
KVA, nr. inventar: 2161176, 5.344 lei, Bascov; 
transformator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. 
inventar: 2161177, 5.344 lei, Bascov; transfor-
mator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 
2161180, 5.344 lei, Bascov; transformator putere 
20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 2161200, 5.344 
lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 400 
KVA, nr. inventar: 2161201, Mândra; transfor-
mator putere 20/0,4 KV – 400 KVA, nr. inventar: 
2161203, 5.344 lei, Bascov; transformator putere 
20/0,4 KV – 630 KVA, nr. inventar: 2161500, 6.188 
lei, Bascov; transformator putere 20/0,4 KV – 1000 
KVA, nr. inventar: 2162441, 8.775 lei, Bascov; 
transformator putere 20/0,4 KV – 160 KVA, nr. 
inventar: 2160971, 3.938 lei, UMPIT Piteşti. Total: 
303.560 lei; 2. Materiale: bucşă biele motor, 6 buc., 
preț unitar lei (fără TVA) 16,45; valoare lei (fără 
TVA) 98,7; locație: depozit Bascov; capac cutie 
viteză, 1 buc., 233,73 lei, total 233,73 lei, depozit 
Bascov; condensator electrolitic, 21 buc., 0,46 lei, 
9,66 lei, depozit Bascov; filtru ulei, 2 buc., 678,65 
lei, 1.357,3 lei, depozit Bascov; pompă, 1 buc., 
1.265,4 lei, total 1.265,4 lei, depozit Bascov; releu 
maximal, 4 buc., 0,3 lei, 1,2 lei, depozit Bascov; 
rulment 2218, 1 buc., 190 lei,  total 190 lei, depozit 
Bascov; rulment 22218, 2 buc., 105 lei, 210 lei, 
depozit Bascov; rulment 22320, 1 buc., 289 lei, 
total 289 lei, depozit Bascov; supapă, 1 buc., 
1.624,5 lei, total 1.624,5 lei, depozit Bascov ; tarozi 
M24*1,5, 28 buc., 0,01 lei, 0,28 lei, depozit Bascov; 
transformator 0,5 KV, 4 buc., 8,31 lei, 33,24 lei, 
depozit Bascov; transformator 0,5 KV, 3 buc., 0,54 
lei, 1,62 lei, depozit Bascov; transformator 0,5 KV, 
7 buc., 8,3 lei, 58,10 lei, depozit Bascov; panou 
pneumatic, 1 buc., 35 lei, total 35 lei, depozit 
Bascov; aripa B.A pt. pod, 2 buc., 17,89 lei, 35,78 
lei, depozit Bascov; boiler, 1 buc., 61,78 lei, total 
61,78 lei, depozit Bascov; cadru pt. pod, 1 buc., 
66,61 lei, total 66,61 lei, depozit Bascov; detector 
nivel, 10 buc., 7 lei, 70 lei, depozit Bascov; element 
prefabricat, 2 buc., 11,81 lei, 23,62 lei, depozit 
Bascov; indicator circulație – balize; 8 buc., 39,2 
lei, 313,6 lei, depozit Bascov; indicator circulație 
– stâlpi, 18 buc., 31,6 lei, 568,8 lei, depozit Bascov; 

balize 2 feţe, 43 buc., 44,09 lei, 1.895,87 lei, depozit 
Bascov; bitum cu adaos de cauciuc, 170 kg, 4,71 
lei, 800,7 lei, magazie Slătioara; cărămizi pline 
M50, 100 buc., 1,76 lei, 176 lei, magazie Slătioara; 
dulap stejar GR= 50 mm, L=1,25, 21,91 mc, 
951,37 lei, 20.844,52 lei, magazie Slătioara; dulap 
stejar GR=50 mm, L=1,25, 10,24 mc, 875,68 lei, 
8.966,96 lei, magazie Slătioara; conductă PAFS 
DN800, 18 ml, 108,23 lei, 1.948,14 lei, magazie 
Slătioara; KIT antifurt penta cu rexel, 113 buc., 
25,66 lei, 2.899,58 lei, magazie Slătioara; plăci 
ceramică bratca, 1012 buc., 0,3 lei, 303,6 lei, 
magazie Slătioara; TUB PVC riflat 315 mm, 6 ml, 
38,42 lei, 230,52 lei, magazie Slătioara; TUB PVC 
riflat 315 mm, 18 ml, 39,03 lei, 702,54 lei, TUB 
PVC riflat 315 mm, 102 ml, 38,98 lei, 3.975,96 lei, 
magazie Slătioara; TUB PVC riflat 315 mm, 108 
ml, 39,31 lei, 4.245,48 lei, magazie Slătioara; TUB 
PVC riflat 315 mm, 318 ml, 37,8025 lei, 12.021,2 
lei, magazie Slătioara, SA TIP ELC, 12 buc., 9,24 
lei, 110,88 lei, magazie Slătioara; colier electrofu-
ziune D=125,   2 buc., 906,03 lei, 1.812,06 lei, 
magazie Slătioara; colier electrofuziune D=75, 5 
buc., 797,66 lei, 3.988,3 lei, magazie Slătioara; 
colier branşare D=125, 11 buc., 789,71 lei, 8.686,81 
lei, magazie Slătioara; Stuţ PAFS DN 1000, 3 buc., 
454,08 lei, 1.362,24 lei, magazie Slătioara; Stuţ 
PAFS DN 1000, 5 buc., 652,11 lei, 3.260,55 lei, 
magazie Slătioara; Stuţ PAFS DN 1200, 6 buc., 
816,66 lei, 4.899,96 lei, magazie Slătioara. Total: 
89.679,79 lei. Condiții de participare la licitație: Se 
prezintă cerere de cumpărare, certificate înregis-
trare şi împuternicire din partea firmei (în cazul în 
care solicitantul este persoană juridică), se achită 
la casieria sucursalei taxa de înscriere la licitație în 
valoare de 200 lei (taxa de înscriere nu se va mai 
restitui celor înscrişi la licitație), plus garanția de 
participare în valoare de 10% din prețul de înce-
pere a licitației pentru mijlocul fix solicitat 
(garanția se restituie celor ce nu au câştigat lici-
tația). După adjudecarea licitației, câştigătorul va 
achita valoarea integrală a obiectului licitat în 
maxim 15 zile lucrătoare de la câştigarea licitației, 
în caz contrar nu i se va mai restitui garanția de 
10%. Pentru desfăşurarea licitației trebuie să fie 
înscrişi  şi prezenți cel puțin trei participanți 
pentru fiecare mijloc fix solicitat, departajarea 
acestora făcându-se prin creşteri succesive de preț 

în cuantum de 5% din preț până la stabilirea câşti-
gătorului. Termenul de depunere a cererilor de 
cumpărare, a taxei de înscriere plus garanția de 
participare este: 15.07. 2015. Informații suplimen-
tare se pot obține la următoarele nr. de tel: 
0250.74.71.80 – int.134 (pt. informații generale), 
iar pentru detalii referitoare la mijloacele fixe:  
0745.660.578 – Baciu Paul – UMPIT Piteşti, 
Depozit Bascov, şantier Ogrezeni; 0743.692.599 – 
Şoaica Marin – UMPIT Brezoi, şantier Câineni; 
0744.519.195 – Fereştean Octavian – UMPIT 
Slătioara; 0753.057.409 – Hozoc Nicolae – Şantier 
Mândra. 

PIERDERI
SC Point Travel SRL Piatra Neamţ, cu sediul în 
Piatra Neamţ, str. Muncii nr. 2, jud. Neamţ, 
declarăm pierdut Certificatul Constatator Nr. 
21340 din 27.04.2009 emis de ORC Neamţ. Îl 
declarăm NUL.

Pierdut Atestat Profesional transport marfă 
eliberat pe numele Boghiu Lucian Vasile. Îl declar 
nul.

Subscrisa K.L.M. Internet & Gaming S.R.L., cu 
sediul- Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, str. Elena 
Doamna, nr.4, Camera 1, mansardă, Ilfov, cu 
J23/494/2010, C.U.I. RO 26521282, pierdut certi-
ficat de înregistrare, îl declar nul.

DECESE

Soţia îndoliată pentru totdeauna aduce calde 
mulţumiri prietenilor, colegilor, vecinilor, tutu-
rorcelor care au participat la priveghiul şi 
funeraliile celui care a fost ION GRIGORE 
SION, plecat neaşteptat dintre noi în nefasta zi 
de 7 iulie. Devotat şi iubitor soţ, tată şi bunic, 
erudit diplomat, autor de cărţi, redactor, 
eminent dascăl de studenţi, în activitate până 
aproape de nedreptul şi absurdul sfârşit, amin-
tirea distinsei sale personalităţi şi durerea fără 
margini a pierderii lui mă va însoţi toată viaţa.

LILIANA SONIA SION

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313307 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. 10862/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
29 Iulie 2015, ora 15.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Energochim 
SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. Călărăși, km. 4, jud. Ialomița, cod de 
identificare fiscală 20632036: a) - ansamblu de bunuri imobile format din clădire 
CET în suprafață de 1717,66 mp, construită din beton armat prefabricat, magazie în 
suprafață de 20.51 mp, construită pe structură metalică, cu pereți din tablă neagră, 
împrejmuire metalică în suprafață de 31.02 mp și teren intravilan, categoria curți 
construcții în S = 3940 mp, situat în localitatea Slobozia, str. Șos. Călărași, km. 4, 
preț de pornire a licitației 823500 lei (scutit TVA). * Cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit de TVA conform art. 141, 
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 
următoarele: Creditori: A.J.F.P. Ialomița. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 Iulie 2015, ora 
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în 
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria 
Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. 
Nr. 313308 din 10.07.2015. Dosar de executare nr. 459/2015. Anunț privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Data: 10 Iulie 2015. În temeiul art. 162, alin. (2) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 
29 Iulie 2015, ora 11.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Ialomița, Bd. Matei Basarab nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Niros Prod 
SRL cu sediul în localitatea Slobozia, str. Șos. București - Constanta, km. 2, jud. 
Ialomița, cod de identificare fiscală 8323120: a) - clădire în suprafață de 39 mp, 
compusă din o încăpere și construită din zidărie portantă, situată în localitatea 
Slobozia, str. Șos. București - Constanța, km. 2, preț de pornire a licitației 20.900 lei 
(scutit TVA *); b) - terenul aferent este concesionat și nu face obiectul vânzării. * 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit de 
TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt 
grevate de următoarele: Creditori: A.J.F.P. Ialomița. Sarcini: nu sunt. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 27 Iulie 2015, ora 
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în 
contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar: 29511925, la Trezoreria 
Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice 
de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale 
restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin 
persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0243.237140, interior 186, 286. Data afișării: 10.07.2015.

ANUNȚURI


