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OFERTE SERVICIU
l SC Ferma Denis angajează îngrijitor 
a n i m a l e .  R e l a ţ i i i  l a  t e l e f o n 
0254.775.105.

l Anunţ suspendare concurs. Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, 
în baza art.37 Legea 286/2011 anunţă 
suspendarea concursurilor organizate 
iniţial la datele de 28.03.2016 pentru 
ocuparea postului de asistent medical 
debutant PL, la o dată care se va 
comunica ulterior la avizierul unităţii 
şi pe site-ul spitalului www. Filan-
tropia.ro la secţiunea informaţii 
publice, rubrica: Anunţuri. Prin acest 
anunţ venim în completarea celor 
publicate în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a nr.161/12.02.2016, pagina 7, cod 
6.106.

l Anunţ suspendare concurs. Spitalul 
Clinic Municipal Filantropia Craiova, 
în baza art.37 Legea 286/2011 anunţă 
suspendarea concursurilor organizate 
iniţial la datele de 29.03.2016 pentru 
ocuparea postului de asistent medical 
PL, la o dată care se va comunica ulte-
rior la avizierul unităţii şi pe site-ul 
spitalului www. Filantropia.ro la secţi-
unea informaţii publice, rubrica: 
Anunţuri. Prin acest anunţ venim în 
completarea celor publicate în Moni-
toru l  Of ic ia l ,  Par tea  a  I I I -a 
nr.161/12.02.2016, pagina 6, cod 6.103.

l D.S.V.S.A.Vâlcea organizează în 
data de 31.03.2016, ora 10.00 (proba 
scrisă), concurs pentru încadrarea, în 
regim contractual, pe durată determi-
nată, a unui post de casier -magaziner. 
Condiții de participare: -Absolvent de 
şcoală generală sau o şcoală echiva-
lentă; -Vârsta minimă de 21 ani. Nu 
solicităm condiții de vechime în specia-
litatea funcției sau în muncă. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
Compartimentul Juridic şi Resurse 
Umane din cadrul instituției, în 5 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului şi 
vor conţine documentele mentionate la 
art.6 din HG nr.286/2011. Pentru 
relaţii suplimentare candidaţii se pot 
adresa Compartimentului Resurse 
Umane, de unde se poate procura 
bibliografia de concurs. Persoană de 
contact: cons.jur.Patrut Elena. Telefon: 
0350.409.951 sau 0250.713.819.

l Direcţia Judeţeană pentru Cultură 
Dâmboviţa, cu sediul în localitatea 
Târgovişte, str.Piaţa Tricolorului, nr.1, 
judeţul Dâmboviţa, organizează 
concurs conform Legii nr.188/1999, 
pentru ocuparea funcţiei publice 
temporar vacante, de: Inspector, clasa 
I, gradul profesional principal -1 post. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 24.03.2016, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
28.03.2016, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare de licenţă de lungă 
durată absolvite cu diplomă -profil 

istorie, arhitectură; -cunoştinţe operare 
calculator; -vechime în specialitatea 
studiilor minim 5 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 22.03.2016, 
ora 16.30, la sediul Direcţiei Judeţene 
pentru Cultură Dâmboviţa. Relaţii 
suplimentare la sediul: Direcţiei Jude-
ţene pentru Cultură Dâmboviţa, 
persoană de contact: Orbeci Maria, 
t e l e f o n :  0 2 4 5 . 6 1 2 . 6 1 7 ,  f a x : 
0245.210.499, E-mail: contact@mail.
dambovita.djc.ro

l Consiliul Judetean Covasna-Ko-
vászna Megye Tanácsa. Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna. Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Haghig Hidvégi 
Idösök Otthona. Telefon 0267.366.911, 
Fax: 0267.366.903, E-mail: caminpen@
yahoo.com. Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Hăghig organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor contrac-
tuale vacante: -medic (generalist) -(1 
post), nivelul studiilor S; -asistent social 
-(1 post), nivelul studiilor S; -asistent 
medical -(1 post), nivelul studiilor PL; 
-asistent medical -(1 post), nivelul 
studiilor S; -psiholog -(1 post), nivelul 
studiilor S; -kinetoterapeut -(1 post), 
nivelul studiilor S; -infirmiere -(3 
posturi), nivelul studiilor M; -îngriji-
toare -(1 post), nivelul studiilor M. 
Condiţiile generale de participare la 
concurs sunt prevăzute la art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi ocupării 
postului: a)Pentru medic generalist: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă în domeniul medicinei 
generale, asigurare de malpraxis 
medical; b)Pentru asistent social: studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
asistenței sociale; c)Pentru psiholog: 
studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în domeniul 
psihologiei. Condiţiile de participare la 
concurs, de angajare şi bibliografia se 
afişează la sediul instituţiei. Concursul 
se va desfăşura începând din data de 
04.04.2016, ora 10:00 -proba scrisă, iar 
interviul se va susţine în data de 
07.04.2016, ora 10,00, la sediul Cămi-
nului pentru Persoane Vârstnice 
Hăghig (Hăghig, Str.Andrei Șaguna, 
nr.420). Dosarul de concurs se poate 
depune la sediul căminului (adresa de 
mai sus), în perioada 14.03.2016-
25.03.2016, între orele 08:00-16:00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretarul comisiei de concurs, Sala 
Hajnalka, telefon 0267.366.911.

PRESTĂRI SERVICII  
l Profesoară limba engleză, experi-
enţă 15 ani Marea Britanie, ofer medi-

taţii  adulţi ,  copii,  orice nivel. 
0799744440

PROPUNERI AFACERI
Dinu Urse şi Asociații SPRL, adminis-
trator judiciar desemnat prin Înche-
ierea de şedință din data de 16.06.2015 
de Tribunalul Dâmbovița, Secția a-II-a 
Civila de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr. 2597/120/2015 
pentru debitoarea SC Valleriana 
Medics Consult SRL, invită experții 
evaluatori atestați ANEVAR să 
depună oferte la sediul administrato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzeşti Nr. 71, Et. 2, Camera 203, 
Sector 1, Tel./Fax: +4021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com, până cel 
târziu în data de 22.03.2016 în vederea 
selecției de oferte pentru întocmire 
Raport de evaluare a garanțiilor 
asupra patrimoniului societății asupra 
conturilor şi asupra aparaturii medi-
cale. Oferte pot fi transmise şi pe fax-ul 
sau email-ul menționat în anunț. 
Raportul de evaluare întocmit, va fi 
achitat către evaluatorul selecționat 
din fondurile debitoarei. 

CITAȚII  
l Talpan Agafiţei Giorgiana este 
citată la Judecătoria Dorohoi în data 
de 16 martie 2016 în calitate de pârât, 
dosar 1725/222/2015, reclamant -SC 
Servicii Publice Locale SRL Dorohoi.

l Se citează Tudorescu Maria Claudia 
la Judecătoria Horezu în dosarul nr. 
2297/241/2015 cu termen de judecată 
la data de 04.04.2016 – divorț.

l Se citează Prundaru Gheorghe, 
domiciliat în Horezu, sat Romanii de 
Sus, județul Vâlcea, pârât în dosarul 
894/241/2015, la Judecătoria Horezu, 
cu termen de judecată 17.03.2016 – 
partaj bunuri comune.

l Dimitriu Valentina născută Rădu-
lescu este chemată a fi prezentă pentru 
data de 12 mai 2016 la Judecătoria 
Buzău în calitate de pârâtă în dosarul 
1493/200/2016.

l Salam Fadi, domiciliat în Liban, este 
chemat în data de 30.03.2016, ora 8.30, 
la Judecătoria Iaşi – Secția Civilă, sala 
3, complet C12M, în calitate de pârât 
în dosarul nr. 14022/245/2014, în 
proces cu Salam Ana-Maria, în calitate 
de reclamantă, pentru divorț.

l Godja Ioan, Godja Victoria, Godja 
Pavel Gabriel şi Godja Emanuel sunt 
chemaţi în judecată, în calitate de 
pârâţi, în proces având ca obiect 
pretenţii civile, fiind citaţi pentru data 
de 08.04.2016 la Judecătoria Braşov, 
s a l a  J 3 ,  o r a  9 . 0 0 ,  î n  d o s a r 
12549/197/2013, în litigiul în care cali-
tate de reclamanţi au Zsold Hermine 
Rosine, Tartler Heinrich, Zsold 
Alexander Alfred şi Balaşiu Dan 
Michael.

l Hreaşcă Veronica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Spineni, com Andrie-
şeni, jud. Iaşi, este citată la Judecătoria 
Iaşi în data de 21.04.2016, ora 8.30, 
sala 6, complet C02M, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr. 23506/245/2015 ce 
are ca obiect divorț cu minori ş.a., în 
contradictoriu cu Hreaşcă Dumitru.

NOTIFICĂRI  
l C.I.I. Tudor Cătălin George notifică 
intrarea în procedura simplificată a 
debitoarei SC Ibizia Amnesia SRL, 
Ploieşti, Str. Cameliei Nr. 27, Bl. 113, 
Sc. A, Ap. 22, Judeţul Prahova, 
J29/83/2011; CUI 27935142, prin hotă-
r â r e a  d i n  1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 ,  d o s a r 
1448/105/2016 al  Tribunalului 
Prahova. Termene: depunere creanţe 
2 5 . 0 4 . 20 16 ;  t ab e l  p r e l i m i na r 
04.05.2016; tabel definitiv 30.05.2016; 
data Adunării creditorilor 09.05.2016, 
ora 09.00, str. Cerna nr. 11, Ploieşti, 
pentru: confirmarea lichidatorului 
judiciar, aprobarea raport întocmit 
conf. art. 97 şi incidenta art. 169 din 
lg.85/14. Relaţii la 0725093254.

SOMAȚIE  
l România (Instanţa) Judecătoria 
Zărneşti, sediul: Or. Zărneşti, Aleea 
Uzinei Nr. 9, jud. Braşov, telefon: 
0268/515786, fax: 0268/515785, emisă 
la 01.03.2016, dosar nr. 2112/338/2014, 
termen de judecată la data de 
20.04.2016, ora 09.00/C3 civil. Somaţie. 
Prin prezenta aducem la cunoştinţa 
tuturor celor interesaţi a face opoziţie 
la constatarea, ca efect al prescripţiei 
achizitive, a dobândirii dreptului de 
proprietate al petenţilor MOTCĂ 
AUREL, MOTCĂ SUSANA, ambii 
domiciliaţi în comuna Vulcan, sat 
Colonia 1 Mai, nr. 97, jud. Braşov, au 
introdus la Judecătoria Zărneşti, 
acţiune prin care solicită să se constate 
că au dobândit ca efect al prescripţiei 
achizitive dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului înscris 
în CF 105543 (nr. vechi 9073) Codlea 
nr. top. 6827/1/a- în suprafaţă de 1904 
mp, constituit din fâneaţa şi asupra 
imobilului înscris în CF 105544, (nr. 
vechi 9073) Codlea nr. top. 6827/2/a- în 
suprafaţă de 958 mp, constituit din 
fîneaţă, că sunteţi invitaţi la Judecă-
toria Zărneşti, sala de şedinţă, în data 
de 20.04.2016, ora 09.00 (C3/ Sala 1).

ADUNĂRI GENERALE  
l Convocatorul Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor  SC ROME-
LECTRO SA. Consiliul de adminis-
traţie al SC ROMELECTRO SA 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor SC ROME-
LECTRO SA, Nr. R.C. J40/187/1991, 
C.U.I. 1557850, la sediul societăţii din 
Bucureşti, B-dul Lacul Tei nr.1-3, etaj 4 
sector 2, la data de 15 aprilie 2016 ora 
11, cu reconvocare în caz de necesitate 
în data de 16 aprilie 2016 la aceeaşi oră 

şi în acelaşi loc, ordine de zi fiind 
următoarea: 1- Ascultarea şi aprobarea 
Raportului administratorilor privind 
gestiunea societăţii în anul 2015; 2- 
Ascultarea Raportului de audit  
privind gestiunea societăţii în anul 
2015; 3- Discutarea şi aprobarea Situa-
ţiilor financiare anuale şi a contului de 
profit şi pierderi pe exerciţiul anului 
2015;  4- Aprobarea repartizării profi-
tului societăţii şi stabilirea dividen-
dului societăţii pentru anul 2015; 
5- Aprobarea realizării programului de 
investiţii pe anul 2015; 6- Descărcarea 
de gestiune a Consiliului de adminis-
traţie la încheierea mandatului aces-
tuia ;  7-  Alegerea  consi l iu  de 
administraţie cu un mandat până la 
31.12.2016, fiind propuşi următorii: 
-Gafita Viorel, inginer, domiciliat în 
Bucureşti; -Radulescu Virgiliu, econo-
mist, domiciliat în Bucureşti; -Geor-
gescu  Octavian-Dan,  ing iner, 
domiciliat în Bucureşti. 8- Stabilirea şi 
aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a Programului de activitate 
pe exerciţiul anului 2016; 9- Aprobarea 
programului de investiţii pe anul 2016; 
10- Aprobarea grilei de salarii şi 
organigrama SC ROMELECTRO SA 
pentru anul 2016; 11- Stabilirea indem-
nizaţiei şi a altor avantaje acordate de 
societate membrilor Consiliului de 
administraţie; 12- Aprobarea prelun-
girii contractului de audit financiar pe 
încă o perioadă de un an de zile; 13- 
Aprobarea împuternicirii Consiliului 
de administraţie pentru a decide 
asupra ipotecarii şi gajării a unei părţi 
din patrimoniul societăţii pentru obţi-
nerea de credite bancare, şi să semneze 
contractele de ipotecă şi de credit la 
valorile ce vor fi negociate; 14- Apro-
barea împuternicirii Consiliului de 
administraţie pentru a decide cu 
privire la participarea, reducerea parti-
cipării sau retragerea participării SC 
ROMELECTRO SA de la capitalul 
social al altor societăţi comerciale. 15- 
Aprobarea împuterniciţilor societăţii 
cu drept de semnătura pentru opera-
ţiuni în conturile societăţii deschise la 
instituţiile bancare şi de credit. Pot 
participa acţionarii cuprinşi în regis-
trul acţionarilor la data de referinţă de 
16.03.2016, dată de la care pot fi 
consultate la sediul societăţii documen-
tele supuse aprobării AGOA. Preşedin-
tele Consiliului de Administraţie Viorel 
Gafita

l Convocator. Consiliul de Conducere 
al Fundaţiei pentru Tineret a Munici-
piului Bucureşti, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi cu art. 
11 alin. (1) din Regulamentul Intern de 
Organizare şi Funcţionare (RIOF) al 
FTMB,  convoacă,  în  dată  de 
20.04.2016 orele 18.00, la sediul FTMB 
din Bucureşti, Calea Șerban Voda nr. 
213, sector 4 – Tehnic Club, Adunarea 
Generală Ordinară a Organizaţiilor de 
Tineret a FTMB cu următoarea Ordine 

de Zi: (1) Raport de activitate al Consi-
liului de Conducere pentru perioadă 
01.01-31.12.2015; (2) Aprobarea Situa-
ţiilor Financiare anuale la 31.12.2015, 
ce includ bilanţul contabil, contul de 
profit şi pierdere, repartizarea rezulta-
tului exerciţiului financiar, situaţia 
activelor imobilizate, însoţite de 
Raportul de Gestiune şi Raportul 
Comisiei de Cenzori; (3) Aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016.  În cazul în care la data şi 
ora stabilite nu se întruneşte cvorumul 
necesar, Adunarea Generală Ordinară 
a Organizaţiilor de Tineret a FTMB 
este reconvocata pentru dată de 
21.04.2016, orele 18.00 la aceeaşi 
adresă şi cu aceeaşi ordine de zi. Orga-
nizaţiile membre în Adunarea Gene-
rală a Organizaţiilor de Tineret a 
FTMB vor delega reprezentanţi pentru 
participarea la şedinţa Adunării Gene-
rale, printr-un mandat scris ce va fi 
înaintat pentru înregistrare până la 
data prezentării pentru participarea la 
şedinţă. Relaţii suplimentare la tel: 
021 /335 .13 .72 ;  021 /410 .70 .72 ; 
0752.304.665 – Doina Sorina Oprea – 
Secretar FTMB; e-mail. office@ftmb.
ro.

l În conformitate cu art. 31 (1) al  
actului constitutiv, şi prevederile 
O.U.G. NR. 99/2006, aprobată şi modi-
ficată prin legea nr. 227/2007 cu modi-
ficările şi completările ulterioare 
precum şi ale art.117, alin.3 din legea 
31/1990 privind societăţile comerciale, 
Banca Cooperatistă Victoria Bucureşti, 
cu sediul în b-dul Iuliu Maniu, Nr.105, 
BL.C, SC.1, AP.4, Sect.6, CUI 2623412, 
nr. reg. comerţului J40/20678/1992, 
Consiliul De Administraţie convoacă 
Adunarea Generală  a Membrilor 
Cooperatori ai Băncii Cooperatiste 
Victoria Bucureşti care va avea loc în 
data de 15.04.2016, ora 10.30 la sediul 
Agenţiei Giurgiu, str. Bucureşti nr.102, 
parter, mun. Giurgiu, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Raportul Consi-
liului de Administraţie privind 
activitata desfăşurată precum şi rezul-
tatele economico-financiare obţinute în 
anul 2015. 2. Raportul auditorului 
financiar în urma analizării şi verifi-
cării bilanţului financiar precum şi a 
contului de profit şi pierderi. 3. Apro-
barea situaţiilor financiare ale băncii 
cooperatiste aferente anului 2015, 
modul de acoperire a pierderilor. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2016 şi a progra-
mului de activitate pentru realizarea 
prevederilor acestuia. 5. Numirea, 
prelungirea sau demiterea auditorului 
financiar conform menţiunilor 
contractuale. 6. Ratificarea Hotărârilor 
consiliului de administraţie luate în 
cursul anului 2015. 7. Ratificarea 
privind înfiinţările, desfiinţările, mută-
rile de sedii secundarea ale băncii 
cooperatiste, după aprobarea preala-
bilă a băncii centrale cooperatiste 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: Precup Ioana - 
București, str. Cetatea Veche, nr. 2A, bl. 5, sc. D, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren 1473 mp 
intravilan (format din teren curți construcții 471 mp., parcela 1C, 
teren arabil 294 mp, parcela 2A, teren arabil 260 mp, parcela 3A, 
livada 299 mp, parcela 5L, livadă 149 mp, parcela 4L) + 
Construcții C1 = 34 mp și C2 =20 mp, CF 80584, situat în comuna 
Leordeni, sat Schitu Scoicești, județul Argeș, 96.000 lei. Prețurile 
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu 
rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru bunurile menționate, 
ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în 
contul RO94TREZ0515067XXX000884, deschis la Trezoreria 
Topoloveni, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 250, alin. (7) din Codul de 
Procedură Fiscală, până în ziua de 28.03.2016 inclusiv. Licitația va 
avea loc în data de 29.03.16, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. 
Topoloveni, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care 
grevează bunurile sunt: Logofatu Cristian Ion. 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 
Seviciul Fiscal Orășenesc, Calea București, nr. 107A, jud. Argeș, 
tel. 0248.666900. Data afișării 15.03.2016. 

Ministerul finanțelor publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Argeș. Nr. 
5/14.03.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Argeș invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor 
în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală 
pentru regiunea II să depună, până cel târziu la data de 
30.03.2016, orele 12.00, oferte în vederea desemnării de 
practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitorii: S.C. Nomikos - Legal Consult S.R.L. – dosar nr. 
330/1259/2015; S.C. Medicalovet Zoo S.R.L. – dosar nr. 
438/1259/2015; S.C. Cerealis Gold 2005 S.R.L. – dosar nr. 
17/1259/2016; S.C. Andreea Gold Wings S.R.L. – dosar nr. 
18/1259/2016; S.C. Pagro Alin Company S.R.L. – dosar nr. 
62/1259/2016; S.C. M.T. Tel High Technology S.R.L. – dosar nr. 
67/1259/2016; S.C. Simar Producție Montaj Construcții S.R.L. – 
dosar nr. 279/1259/2015; S.C. Gavi Al Vitasana S.R.L. – dosar nr. 
52/1259/2016, aflate pe rolul Tribunalului Specializat Argeș, 
întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 31.03.2016, orele 12.00, la sediul: 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș din municipiul 
Pitești, B-dul. Republicii nr. 118. Relații suplimentare la tel. 
0248.211511, int. 3348, int. 3345.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. Nr. R 
1821/11.03.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru regiunea fiscală Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu 
la data de 25.03.2016, orele 16.30, ofertă în vederea desemnării 
unui practician în insolvență în dosarele de insolvență privind pe 
debitoarele: 1. S.C. New Panorea Textil SRL, Turnu Măgurele, CUI 
30396617, jud. Teleorman; 2. S.C. Donauland Teleorman SRL, 
Zimnicea, CUI 25639744, jud. Teleorman; 3. S.C. Voinea Textil 
SRL, com. Salcia, CUI 29276765, jud. Teleorman; 4. S.C. Anda 
Agroserv SRL, com. Salcia, CUI 29359623, jud. Teleorman; 5. 
S.C. Prestagro Serv SRL, com. Mârzănești, CUI 25573070, jud. 
Teleorman; 6. S.C. Serbiana SRL, com. Gratia, CUI 16391690, 
jud. Teleorman; 7. S.C. Gaciti SRL, Alexandria, CUI 16815965, 
jud. Teleorman, aflate pe rolul Tribunalului Teleorman, întocmită 
conform prevederilor art. 16 din Ordinul Președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de 
către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor fi 
depuse în plic sigilat, individual, la registratura Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr. 188, 
Alexandria, jud. Teleorman.
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CREDITCOOP. 8. Descărcarea de 
gestiune a membrilor consiliului de 
administraţie. 9. Aprobarea/ratificarea 
vânzării unor active aparţinând băncii 
cooperatiste. 10. Aprobarea remunera-
ţiei cuvenite membrilor consiliului de 
administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar al anului 2016. 11. Aprobarea 
încheierii de acte juridice de către 
consiliul de administraţie prin care să 
se dobândească, să se înstrăineze, să se 
închirieze, să se schimbe sau să se 
constituie în garanţie bunuri aflate în 
patrimoniul băncii cooperatiste, a 
căror valoare depăşeşte o cincime din 
valoarea contabilă a activelor acesteia, 
la data încheierii actului juridic, cu 
aprobarea Băncii Centrale Coopera-
tiste CREDITCOOP. 12. Aprobarea 
programului de investiţii pe anul 2016 
şi a surselor de finanţare ale acestuia. 
13. Desemnează din rândul membrilor 
consiliului de administraţie reprezen-
tanţii în adunarea generală a băncii 
centrale cooperatiste. 14. Desemnarea 
oricărui membru al consiliului de 
administraţie să efectueze formalităţile 
legale ce se impun privind înregis-
trarea, menţionarea sau publicarea 
hotărârilor adoptate de Adunarea 
Generală la Registrul Comerţului, 
precum şi acordarea dreptului de a 
delega unei persoane mandatul în 
vederea efectuării formalităţilor nece-
sare. 15.Adoptarea Hotărârii Adunării 
Generale. În cazul în care nu  vor fi 
întrunite condiţiile de cvorum, a doua 
adunare generală se convoacă pentru 
data de 16.04.2016 la aceeaşi locaţie, 
aceeaşi oră şi aceiaşi ordine de zi 
conform art. 112 alineat 2 din Legea 
31/1990. Consiliul de Administraţie, 
Preşedinte Pataliu Răzvan Ionuţ 

l Convocator pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor BUCUR 
S.A. Consiliul de Administraţie al 
BUCUR S.A., în temeiul art. 224 alin.3 
lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital  şi art. 117 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, pentru data de 
20.04.2016, la ora 10:00, sau pentru 
data de 21.04.2016, la aceeaşi oră, în 
cazul neîntrunirii condiţiilor de 
cvorum la prima convocare, la sediul 
societăţii din Bucureşti,  str. Vişinilor 
nr. 25, sector 2, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 08.04.2016, care au 
dreptul de a participa şi de a vota în 
cadrul adunării generele cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
Raportului de gestiune al Consiliului 
de Administraţie şi a Raportului audi-
torului financiar pentru anul 2015. 
Aprobarea  situaţiilor financiare 
anuale complete pentru anul 2015 
(bilanţul contabil, contul de profit şi 
pierdere, situaţia modificărilor capita-
lului propriu, situaţia f luxului de 
trezorerie, politici şi note explicative). 
2. Aprobarea repartizării profitului 

aferent anului 2015, în suma de 
258.520 lei pe următoarele destinaţii: 
a) rezerva legala– 12.926 lei, b) acope-
rirea pierderii contabile din anii prece-
denti– 245.594 lei. 3. Aprobarea 
repartizării sumei de 111.806,44 lei din 
contul 1175 ,, Rezultatul reportat 
reprezentând surplusul realizat din 
rezerve din reevaluare’’ pentru acope-
rirea pierderii contabile din exerciţiile 
financiare precedente. 4. Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor 
Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2015.5. Alegerea 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie al Bucur S.A., pentru un mandat 
de 4 ani (2016-2020), urmare a faptului 
că începând cu data de 26.04.2016 
expira mandatul acordat membrilor  
actualului Consiliu de Administraţie. 
Lista cuprinzând informaţiile  cu 
privire la numele, localitatea de domi-
ciliu şi pregătirea profesională ale 
persoanelor propuse pentru funcţia de 
administratori se afla la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia, în condiţiile 
legii. Acţionarii pot face propuneri de 
candidaturi pentru funcţia de adminis-
tratori, până la data de 29.03.2016, 
inclusiv. 6. Împuternicirea unei 
persoane pentru negocierea şi 
semnarea Contractelor de adminis-
trare din partea societăţii Bucur S.A. 
cu membrii Consiliului de Adminis-
traţie. 7. Aprobarea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar în 
curs, respectiv a primei de asigurare 
pentru răspundere civilă profesională 
precum şi a oricăror alte avantaje 
acordate în conformitate cu prevede-
rile art. 153 indice 18 din Legea 
31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 8. Aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Planului de investiţii şi reparaţii 
pentru anul 2016. 9. Aprobarea 
mandatării Dlui Mihoci Claudiu 
Lucian Dumitru CNP 1780320340015 
să efectueze toate demersurile legale şi 
să semneze toate actele necesare 
privind îndeplinirea formalităţilor de 
publicitate la ORCTB, respectiv Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
IV-a.  10 .  Aprobarea date i  de 
13.05.2016 ca data de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGOA, în conformitate cu 
prevederile art. 238 alin.1 din Legea 
nr.297/2004. Aprobarea datei de 
12.05.2016 ca data „ex date”, în 
conformitate cu prevederile art. 2, lit. f 
) din Regulamentul nr. 6/2009. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze acţionarii Societăţii înregis-
traţi la sfârşitul zilei de 08.04.2016, 
considerată data de referinţă, în Regis-
trul Acţionarilor ţinut de „ S.C. 
DEPOZITARUL CENTRAL S.A.” 
Acţionarii reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capi-

talul social au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Acţionarii îşi 
pot exercita drepturile prevăzute la lit. 
a) şi b), în scris,  în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocato-
rului în Monitorul Oficial, respectiv 
până la data de 29.03.2016, inclusiv. 
Cererile întocmite în vederea exerci-
tării drepturilor mai sus menţionate 
vor cuprinde în mod obligatoriu, pe 
fiecare pagină, menţiunea scrisă clar 
cu majuscule: PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A  ACŢI-
O N A R I L O R  D I N  D ATA  D E 
20/21.04.2016 şi vor fi transmise: 1. 
prin poştă sau curierat, la adresa 
BUCUR S.A. din Bucureşti, Str. Vişi-
nilor nr. 25, sector 2, - în original; 2. 
prin e-mail, ca mijloc electronic, la 
adresa office@bucurcom.ro, în format 
.pdf căruia i s-a încorporat, ataşat său  
asociat logic semnătura electronică a 
acţionarului solicitant, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea 
nr.455/2001. Pentru că propunerile de 
completare a ordinii de zi să fie consi-
derate valabile este obligatoriu ca 
acestea să fie însoţite de dovada cali-
tăţii de acţionar – în original (extras de 
cont emis de Depozitarul Central cu 
cel mult 48 de ore anterior depunerii 
cererii) precum şi de documentaţia 
relevanta atestând identitatea acţiona-
rului /acţionarilor solicitant/i, conform 
următoarelor reguli de identificare: a) 
pentru acţionarii persoane fizice este 
necesară copia actului de identitate, 
certificata conform cu originalul ( prin 
menţionarea „ conform cu originalul ” 
urmată de semnătura olografă). În 
cazul acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate legală de exerciţiu, copia 
actului de identitate al persoanei fizice 
care are calitatea de reprezentant legal, 
certificata conform cu originalul,  şi 
copia legalizată a actului care dove-
deşte calitatea de reprezentant legal; b) 
pentru acţionarii persoane juridice 
române: - copia actului de identitate al 
reprezentantului legal, certificată 
conform cu originalul (prin menţio-
narea „conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă); - documentele 
care atestă calitatea de reprezentant 
legal al persoanei juridice române, 
respectiv Certificat Constatator 
eliberat de Registrul Comerţului, în 
original sau copie conforma cu origi-
nalul, emis cu cel mult 30 de zile ante-
rior datei publicării Convocatorului 
Adunării; c) pentru acţionarii persoane 
juridice străine: - copia actului de iden-
titate al reprezentantului legal, certifi-
cata conform cu originalul (prin 
menţionarea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă); - 

documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal al persoanei juridice 
străine, anume document cu rol similar 
certificatului constatator emis de regis-
trul comerţului eliberat de către autori-
tatea competenta din statul în care 
acţionarul persoana juridică străină 
este înmatriculat legal. Aceste docu-
mente trebuie emise/eliberate cu cel 
mult 30 de zile anterior datei publicării 
Convocatorului Adunării, urmând a fi 
prezentate în original sau copie legali-
zată; d) pentru acţionari de tipul orga-
nismelor fără personalitate juridică: 
- copie act de identitate al reprezentan-
tului legal, certificata conform cu 
originalul (prin menţionarea „conform 
cu originalul”, urmată de semnătura 
olografă); - documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal, emis de 
autoritatea competenta sau orice alt 
document care atestă acesta calitate, în 
conformitate cu prevederile legale. În 
situaţia în care cererea este semnată de 
un  împuternicit al acţionarului, se vor 
depune şi următoarele documente: - 
actul prin care a fost mandatat /împu-
ternicit în acest sens, în original sau 
copie legalizată; - copia actului de 
identitate al mandatarului/împuterni-
citului, certificată conform cu origi-
nalul (prin menţionarea „conform cu 
originalul”, urmată de semnătura 
olografă). Toate documentele prezen-
tate într-o limbă străină, cu excepţia 
documentelor de identitate vor fi înso-
ţite de traducerea legalizată a acestora 
şi trebuie să îndeplinească cerinţele 
prevăzute de legea română pentru a fi 
recunoscute. Acţionarii îşi pot exercita 
drepturile prevăzute la art. 13 din 
Regulamentul CNVM nr.6/2009 până 
cel mai târziu la data adunării inclusiv. 
Societatea va formula un răspuns 
general pentru întrebările cu acelaşi 
conţinut care va fi disponibil pe pagina 
de internet, în secţiunea dedicată 
Adunării, în format întrebare-răspuns. 
În conformitate cu prevederile art. 
1172 alin.1  din Legea societăţilor 
comerciale, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, situaţiile 
financiare auditate ale societăţii, 
Raportul Consiliului de Administraţie 
al Bucur S.A., Raportul auditorului 
financiar precum şi propunerea de 
repartizare a profitului net vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor începând cu 
data convocării adunării generale. 
Candidaturile pentru Consiliul de 
Administraţie al Bucur S.A. pot fi 
depuse la sediul societăţii până la data 
de 29.03.2016, inclusiv. Candidaturile 
vor fi însoţite de curriculum vitae şi o 
copie a actului de identitate. Materia-
lele informative, formularele de 
procură specială, buletinele de vot prin 
corespondenţă, proiectele de hotărâri 
ale adunării, precum şi Procedura 
privind exercitarea dreptului de vot 
vor fi puse la dispoziţia acţionarilor cu 
cel puţin 30 de zile înaintea datei 
adunării,  începând cu data de 

21.03.2016. Formularele de procură 
specială şi buletinele de vot prin cores-
pondenţă privind alegerea membrilor 
Consiliului de Administraţie  vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor după 
data de 29.03.2016, având înscrise 
numele şi prenumele candidaţilor. 
Alegerea membrilor Consiliului de 
Administraţie al Bucur S.A. se face 
prin vot secret. Documentele mai sus 
menţionate vor fi puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii din 
Bucureşti, Str. Vişinilor nr. 25, Sector 2, 
în fiecare zi, de luni până vineri, între 
orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi 
consultate/descărcate  şi de pe pagina 
de internet a societăţii:  www.
bucurcom.ro, secţiunea Acţionari-
at-Documente. Acţionarii pot solicita, 
în scris, copii ale acestor documente, 
contra unei sume de 0,1 lei/pagina. 
Exercitarea acestui drept se va face cu 
respectarea modalităţilor de transmi-
tere şi a procedurii de identificare a 
acţionarilor menţionate mai sus pentru 
cazul exercitării drepturilor prevăzute 
la art.7 din Regulamentul CNVM 
nr.6/2009. Acţionarii înscrişi în regis-
trul acţionarilor la data de referinţă 
pot participa şi vota  în cadrul 
Adunării generale ordinare personal 
sau prin împuternicit, respectiv îşi pot 
exercita votul prin corespondenţa. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe la Adunare este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
făcută cu actul de identitate, prezentat 
în original. Acţionarii persoane juri-
dice, entităţile fără persoanalitate juri-
dică precum şi persoanele fizice fără 
capacitate de exerciţiu participa la 
adunare prin reprezentantul legal, în 
baza documentelor atestând calitatea 
de reprezentant legal, conform regu-
lilor de identificare prezentate mai sus. 
Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală şi  prin alte 
persoane decât acţionarii, în baza unei 
împuterniciri speciale sau generale. 
Împuternicirea specială poate fi acor-
dată oricărei persoane pentru repre-
zentare într-o singură adunare 
generală şi conţine instrucţiuni speci-
fice de vot din partea acţionarului 
emitent. Formularele de procuri 
speciale vor fi completate în 3 (trei) 
exemplare: unul dintre exemplare va fi 
depus la sediul societăţii sau transmis, 
prin poştă, curier sau electronic înso-
ţite de semnătură electronică extinsă la 
adresa de mail www.office@bucurcom.
ro, până cel mai târziu la data de 
18.04.2016, ora 09.00,  un exemplar va 
fi înmânat împuternicitului şi al treilea 
exemplar va rămâne la acţionarul 
reprezentat. Procura specială va fi 
depusă personal la sediul societăţii, în 
scopul verificării identităţii. Certifi-
carea identităţii semnatarului acţionar 
va fi făcută de notar sau de un avocat 
dacă procura specială este expediată 
prin poştă sau curier. În cazul în care 
împuternicitul este o altă persoană 
decât un acţionar, procura specială 
trebuie emisă în formă autentică. În 
cazul acţionarilor fără capacitate de 
exerciţiu, procura specială este 
semnată de către reprezentantul legal 
al acestora. Identificarea reprezentan-
tului persoana fizică se va face în baza 
actului de identitate, iar a reprezentan-
tului legal al persoanei juridice în baza 
documentului atestând această cali-
tate, conform regulilor de identificare. 
Desemnarea reprezentanţilor acţiona-
rilor se poate face, în conformitate cu 
prevederile art.17 din Regulamentul 

nr. 6/2009 şi prin procură specială în 
format .pdf căreia i s-a încorporat, 
ataşat sau i s-a asociat logic o semnă-
tură electronică cu respectarea condiţi-
ilor prevăzute de Legea nr.455/2001 
transmisă prin e-mail la adresa office@
bucurcom.ro. În cazul în care semnă-
tura electronică aparţine reprezentan-
tului legal al unui acţionar, această 
calitate trebuie să fie precizată în 
certificatul semnăturii electronice. 
Acţionarii pot acorda o împuternicire 
generală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani, permiţând 
reprezentantului sau a vota în toate 
aspectele aflate în dezbaterea adună-
rilor generale ale acţionarilor a uneia 
sau mai multor societăţi identificate în 
împuternicire, inclusiv în în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia 
ca împuternicirea să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform art. 2 
alin 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, 
sau unui avocat. Împuternicirile gene-
rale, înainte de prima lor utilizare, se 
depun la societate cu 48 de ore înainte 
de adunare, în copie, cuprizand menţi-
unea conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului. Copii 
certificate ale împuternicirilor sunt 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre aceasta în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii 
nu pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor pe baza unei 
împuterniciri generale de către o 
persoană care se afla într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu 
prevederile art. 243 alin 64 din Legea 
297/2004. Vor fi luate în considerare 
doar procurile depuse la sediul 
BUCUR S.A., precum şi notificările 
electronice de desemnare a reprezen-
tanţilor, primite până cel târziu 
18.04.2016, ora 09.00. Acţionarii pot 
vota în cadrul Adunării şi prin cores-
pondenţă. Vor fi luate în considerare 
doar buletinele de vot prin corespon-
denţă primite până la data de 
18.04.2016, ora 0900 şi transmise cu 
respectarea următoarelor condiţii: 
-buletine de vot certificate, transmise în 
plic ce va avea menţiunea „vot prin 
corespondenţă AGOA 20/21.04.2016 ”, 
prin poştă sau curier pe adresa  
BUCUR S.A. – Bucureşti, str. Vişinilor 
nr. 25, sector 2. Certificarea buletinului 
de vot se va face fie prin autentificare 
de către un notar public, fie prin ates-
tarea identităţii acţionarului semnatar 
de către un avocat; -buletine de vot în 
format .pdf căruia i s-a încorporat, 
ataşat sau asociat logic o semnătură 
electronică extinsă cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea nr. 
455/2001 transmise prin e-mail la 
adresa www.office@bucurcom.ro. În 
cazul în care semnătură electronică 
aparţine reprezentantului legal al unui 
acţionar, această calitate trebuie preci-
zată în certificatul semnăturii electro-
nice; -buletine de vot depuse personal 
la sediul societăţii cu semnătura acţio-
narului persoană fizică sau, după caz, 
a reprezentantului legal al acţionarului 
persoană juridică (identificat conform 
Regulilor de identificare), certificată 
prin semnătura persoanei desemnate 
special în acest sens de Consiliul de 
Administraţie al BUCUR S.A.    

LICITAȚII  
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator 
judiciar CII Rusu Ciprian Marian, cu 
sediul în Ploieşti, str. Văleni, nr. 65, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. C10076/2015. Nr. 10076/10.03.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 29.03.2016, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-
8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Pietroiu Manole, cu sediul în loc. Călărași, str. Progresul nr. 47A9, județul Călărași, cod 
fiscal, în dosar de executare nr. C10076/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este: - Autoturism marca BMWX5 cu nr. de înmatriculare MH-05-AKI, an fabricație 2004, serie 
șasiu WBAFB71040LC31686, cilindri 3000 cmc. - Valoare - 10.099 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Ministerul 
Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. 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 persoanele 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 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va fi afișată în data 
de: 14.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANAF – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești - A.J.F.P. Prahova - 
S .F.O.  Buș ten i ,  anun ța 
organizarea licitației privind 
vânzarea autoturismului Land 
Rover, an fabricație 2004, 
culoarea negru, serie șasiu 
SAALMAMC44A168819, nr. 
înmatriculare PH-87-WYW, 
proprietatea debitorului S.C. 
Sinera Expert Management 
S.R.L. Licitația se va desfăsura 
la sediul organului fiscal din 
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 
3, jud. Prahova, în ziua de 
24.03.2016, ora 11.00. Prețul 
de pornire al licitatiei este de 
42.741 lei, exclusiv T.V.A. 
Anunțul nr. 9034/11.03.2016 
poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la primărie și 
pe site-ul ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare 
privind condiții de participare 
și acte necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela nr. de 
t e l e f o n  0 2 4 4 . 3 2 0 1 5 5 , 
persoană de contact: Valentin 
Exari.



www.jurnalul.ro 17
judeţul Prahova scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare: autoutili-
tara Mercedes Benz, tip VITO 111 
CDI, An fabricaţie 2007 la preţul de 
25.140,78 lei. Licitaţia se va ţine la 
sediul lichidatorului în data de 
21.03.2016, ora 14.00, iar în cazul în 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitaţie, aceasta va fi reprogra-
mată pentru 24.03.2016, 28.03.2016, 
31.03.2016, 04.04.2016, 07.04.2016, 
11.04.2016, 14.04.2016, 18.04.2016, 
21.04.2016, aceeaşi oră şi aceeaşi 
locaţie. Înscrierea se va efectua cu 48 
de ore înainte de data începerii licita-
ţiei. Relaţii suplimentare la sediul 
lichidatorului şi la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avciprian-
rusu@gmail.com.

l Cabinet Individual de Insolvenţă 
Rusu Ciprian Marian, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Valga Busi-
ness SRL, societate în faliment, organi-
zează selecţie de oferte privind 
preluarea arhivei societăţii, în vederea 
prelucrării, legării, păstrării şi conser-
vării. Componenta documentelor ce se 
solicita a fi preluate este următoarea: 
documente contabile 2009-2013 – 1,4 
ml; Înscrisuri, contracte, autorizaţii – 
0,6  ml; avize, alte documente - 0,3 ml 
(în total 5 ml). Societăţile interesate pot 
comunica ofertă, însoţită de autoriza-
ţiile aferente serviciilor lichidatorului 
judiciar la sediul acestuia din Ploieşti, 
Str. Văleni, nr. 65, Judeţul Prahova, 
până la data de 31.03.2016.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL 
desemnat lichidator judiciar pentru 
Sigma Invest Estate SRL, anunta 
vanzarea prin negociere directa a 
imobilului aflat in proprietatea socie-
tatii debitoare compus din: teren 
intravilan avand suprafata de 802,43 
mp, si constructie edificata pe acesta 
compusa din 4 camere, bucararie si 
baie, construita din caramida, acope-
rita cu tigla, avand suprafara 
construita la sol de 103,575 mp si o 
anexa gospodareasca compusa din 
garaj, magazie, camera, camara si 
bucatarie avand suprafata construita 
la sol de 17,398 mp situate in loc. 
Targu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr.70, 
jud. Gorj. Pentru participarea la nego-
cierea directa potentialii ofertanti vor 
depune ofertele lor la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, 
pe fax la nr. 021.227.28.81 sau pe 
adresa de email a lichidatorului judi-
ciar: office@evrikainsolvency.ro. Infor-
matii suplimentare se pot obtine la 
telefonul 021.227.28.81.

l Comuna Miroslava, județul Iaşi, 
organizează licitație publică deschisă, 
în data de 4.04.2016, orele 10.00 pentru 
concesionare teren construire locuințe 
tineri: -477 mp situat în T72, nr. 
Cadastral 77456; -500mp situat în T72, 

nr. Cadastral 77405; 589mp situat în 
T72, nr. Cadastral 77404; -471 mp 
situat în T72, nr. Cadastral 77448; 
-500mp situat în T72, nr. Cadastral 
77436; 425mp situat în T75, nr. Cadas-
tral 77328; -450mp situat în T74, nr. 
Cadastral 77224; -385 mp situat în 
T74, nr. Cadastral 77238; -566 mp 
situat în T74, nr. Cadastral 77237; 
-591mp situat în T74, nr. Cadastral 
77235; -728 mp situat în T56, nr. 
Cadastral 826/1/1. Caietul de sarcini 
poate fi obținut de la Biroul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, județul Iaşi. Costul Caie-
tului de sarcini este de 50 lei. Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
1.04.2016, orele 13.30.

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentată prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, în cali-
tate de lichidator judiciar al Eurodo 
Maxim SRL desemnat prin Sentinţa 
Civilă nr. 1594 din data de 12.02.2014, 
pronunţată în Dosar nr. 20704/3/2013 
aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secţia a VII a Civilă, anunţă scoaterea 
la vânzare a bunului imobil aflat în 
proprietatea Eurodo Maxim SRL 
constând în teren intravilan având 
suprafaţa de 600 mp, situat în  loc. 
Eforie Sud, str. Tranilvaniei, jud. 
Constantă, în valoare totală de 36.375 
euro. Vânzare a bunului imobil aparţi-
nând societăţii falite se va organiza în 
data de 23.03.2016 ora 15,00 prin lici-
taţie publică cu strigare. În cazul în 
care bunul nu se va vinde la termenul 
de licitaţie stabilit, se vor organiza încă 
9 (nouă) licitaţii săptămânale, în data 
de 30.03.2016, 06.04.2016, 13.04.2016, 
20.04.2016, 27.04.2016, 04.05.2016, 
11.05.2016, 18.05.2016 şi în dată de 
25.05.2016 la aceeaşi oră şi în aceleaşi 
condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţi-
ilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr. 78, 
bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se 
vor depune documentele de înscriere la 
licitaţie menţionate în caietul de 
sarcini, cel târziu până în preziua lici-
taţiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, preţul acestora, condiţiile de 
înscriere la licitaţie precum şi modul de 
organizare a acestora se pot obţine din 
caietul de sarcini întocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achiziţiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 
78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 300 
lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru 
toţi participanţii la licitaţie. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel. 
021.227.28.81

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Singer 
Appliances SRL desemnat prin inche-

ierea de sedinta din data de 06.11.2014, 
pronuntata in Dosar nr. 1610/93/2014 
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Sectia 
Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurile mobile aflate in proprietatea 
Singer Appliances SRL constand in 
aparate electronice si electrocasnice si 
piese de schimb, cum ar fi aspiratoare, 
fiare de calcat, ventilatoare, masini de 
cusut industriale si casnice, dar si alte 
produse marca Singer, in valoare totala 
de 387.249 lei exclusiv TVA, identifi-
cate si inventariate conform raportului 
de evaluare aprobat in prezenta cauza 
si a publicatiei de vanzare intocmita cu 
aceasta ocazie. Prima vanzare a bunu-
rilor mobile apartinand societatii falite 
se va organiza in data de 21.03.2016 
ora 15,00 prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunul nu se va 
vinde la primul termen de licitatie, se 
vor organiza inca 2 (doua) licitatii, in 
zilele de 28.03.2016 si 04.04.2016, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, 
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii 
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. 
Costul caietului de sarcini este de 500 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81

l ANIF- Filiala Teritorială de IF 
Moldova Sud, Unitatea de Adminis-
trare Vaslui, str.Spiru Haret, nr.5, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică 
cu strigare pe data de 18.04. 2016, ora 
11.00, a următoarelor mijloace fixe 
care sunt supuse casării: -Grup elec-
trogen -nr.inventar VS44891 (neutilizat 
din anul 2000 ), valoare pornire lici-
taţie 950Lei cu TVA, depozitat la 
Canton Huşi; -Remorcă tractor VS 82 
SIF, nr.inventar VS6656 (nu a mai 
circulat din anul 2006 ), valoare 
pornire licitaţie 2.400Lei cu TVA, 
depozitat la Canton Perieni; -Grup 
electrogen -nr.inventar VS3327 (neuti-
lizat din anul 2000), valoare pornire 
licitaţie 950Lei cu TVA, depozitat la 
Canton Crasna; -Tractor U650 VS 45 
SIF -nr.inventar VS64104 (nu a mai 
circulat din anul 2011), valoare pornire 
licitaţie 5.800Lei cu TVA, depozitat la 
Canton Huşi; -Aro VS 50 SIF -nr.
inventar VS6107 (nu a mai circulat din 
anul 2011 ), valoare pornire licitaţie 
3.200Lei cu TVA, depozitat la Canton 

Huşi; -Aro VS 42 SIF -nr.inventar 
VS6634 (nu a mai circulat din anul 
2011), valoare pornire licitaţie 800Lei 
cu TVA, depozitat la Canton Huşi; 
-Remorcă tractor VS 83 SIF -nr.
inventar VS6657 (nu a mai circulat din 
anul 2000), valoare pornire licitaţie 
2400Lei cu TVA, depozitat la Canton 
Crasna; -Tractor U650 VS 46 SIF -nr.
invnetar VS67633 ( nu a mai circulat 
din anul 2006), valoare pornire licitaţie 
5800Lei cu TVA, depozitat la Canton 
Perieni. Repetarea licitaţiei se va face 
în data de 25.04.2016. Documentele de 
participare se primesc până în ziua 
licitaţiei, ora 10.00. Relaţii la telefon- 
0725.167.759 -ing.Damian Sandu 
pentru locaţia Crasna şi Huşi, telefon 
0744.435.117 -ing.Violeta Munteanu 
pentru locaţia Perieni. Poate participa 
la licitaţie orice persoană fizică sau 
juridică. Se vor prezenta următoarele 
documente: chitanţa de achitare a cotei 
de cheltuieli de participare la licitaţie 
în valoare de 90 lei, copii certificat de 
înmatriculare la RC şi dovada plăţilor 
de TVA pentru persoanele juridice, act 
de identitate pentru persoanele fizice.

l Primăria oraşului Petrila organi-
zează licitație publică în data de 
06.04.2015, ora 10:00. 1.Informaţii 
generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Primăria Oraşului Petrila – 
Serviciul Achiziții, Investiții, Proiecte 
cu Finanțare Internațională, Manage-
mentul Calității - cu sediul în oraşul 
Petrila, str. Republicii nr.196, județul 
Hunedoara, tel./fax. 0254.550760, cod 
fiscal 4375097, e-mail: primaria.
petrila2008@yahoo.com, www.orasul-
petrila.ro, persoana de contact - Ing.Jr. 
Lang Mihaela. 2.Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Obiectul 
licitației publice îl constituie concesio-
narea clădirii fostei “Popicarii” cu 
suprafața construită de 409 mp, a 
terenului aferent acesteia în suprafață 
de 728 mp, evidențiate în CF nr. 61524 
şi a terenului de sport în suprafață de 
924 mp, evidențiat în CF nr. 62976, 
situate în intravilanul oraşului Petrila, 
str. Trandafirilor, Parcul Tineretului, în 
vederea întreținerii acestora, desfăşu-
rarea de activități culturale, de agre-
ment şi activități economice. 3.
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1.Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire se va obține contra-
cost, de la Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității, camera 7. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-

dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Documentația de atribuire se va 
obține contra-cost, de la sediul Primă-
riei oraşului Petrila, str. Republicii, nr. 
196, Serviciul Achiziții, Investiții, 
Proiecte cu Finanțare Internațională, 
Managementul Calității, camera 7. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: 
Valoarea documentației 10 lei, se va 
achita la casieria unității. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.04.2016. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 06.04.2016, ora 09:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Petrila cu sediul în 
oraşul Petrila, str. Republicii nr.196, 
județul Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 06.04.2016, ora 10:00, 
Primăria Petrila, str. Republicii, nr.196, 
jud. Hunedoara, Serviciul Achiziții, 
Investiții, Proiecte cu Finanțare Inter-
națională, Managementul Calității, 
camera 7. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Deva, B-dul 1 Decembrie 
nr.35, județul Hunedoara, cod poştal 
330005, telefon 0254.234755 sau 
0254.211574, fax 0254.216333, e-mail: 
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesi-
zarea instanței sunt menționate în 
documentația de atribuire. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 14.03.2016.

l Organizatorul licitaţiei: R.P.L.Ocolul 
Silvic Ghimeş -Făget R.A., comuna 
Ghimeş -Făget, sat Făget, strada Prin-
cipală, telefon/fax: 0234.385.727, 
e-mail: os.ghimesfaget@yahoo.com. 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
01.04.2016, ora 15.00. Locul desfăşu-
rării licitaţiei: sediul R.P.L.Ocolul Silvic 
Ghimeş -Făget R.A., din localitatea 
Ghimeş -Făget, sat Făget, strada Prin-
cipală. Tipul licitaţiei: Licitaţie publică 
cu strigare. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase proprietate publică, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.924/ 
2015. Data şi ora organizării preselec-
ţiei: 24.03.2016, ora 17.00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 23.03.2016, ora 
16.00. Lista partizilor, preţul de pornire 
şi pasul de licitaţie pentru fiecare 

partidă sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site-ul: www.ocoalede-
regim.ro. Volumul total de masă 
lemnoasă pe picior este de: 1615mc. 
Din care pe natură produse: -Produse 
principale -0mc; -Produse secundare 
-0mc; -Produse de igienă -0mc; 
-Produse accidentale -1615mc; Şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii: 
-Răşinoase -1615mc; -Fag -0mc; -Stejar 
-0mc; -Diverse tari -0mc; -Diverse moi 
-0mc. Masa lemnoasă pe picior oferită 
spre vânzare nu provine din fondul 
forestier proprietate publică certificat. 
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată 
va face obiectul unei noi licitaţii în 
data de 18.04.2016, ora 17.00, cu prese-
lecţie în data de 11.04.2016, ora 17.00. 
Data şi ora limită până la care poate fi 
depusă documentaţia pentru prese-
lecţie şi înscrierea la licitaţie: 08.04.2016, 
ora 14.00. Masa lemnoasă rămasă 
neadjudecată după a doua licitaţie se 
va putea adjudeca prin negociere în 
condiţiile prevăzute de reglementările 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
licitaţiei începând cu data de 15.03.2016. 
Pentru informaţii şi date suplimentare 
vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei 
la telefon/fax: 0235.385.727, e-mail: os.
ghimesfaget@yahoo.com. Persoană de 
contact: Ing.Fond Forestier Moisă Ion.

PIERDERI  
l Pierdut CIF avocat staiar Lefter 
Lavinia ARTEMYS 28567251. Îl 
declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional Trans-
port Marfa si Persoane emis pe numele 
Stoica Niculaie. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto pentru 
transport marfă şi persoane şi card 
tahograf, pe numele Breazu Viorel din 
comuna Stoeneşti, județul Vâlcea. Se 
declară nule. 

l Pierdut Atestat Profesional Trans-
port Marfă şi Persoane emis de ARR 
Prahova  pe  numele  PIRVAN 
NICOLAE. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator 
nr.24287 din 22.12.2015 SC Bilusi 
Mont 2006 SRL.

l Pierdut atestat transport marfă pe 
numele Chereji Florian. Îl declar nul.

l Pierdut Card Atestat marfă eliberat 
de ARR Dolj pe numele Tinca Daniel 
Constantin. Se declară nul.

l PFA Dirle Marius, CUI 34102439, 
F35/212/2015 cu sediul în Timişoara 
str. Albastrele nr.18, declară pierdut şi 
nul Certificat Constator înregistrat la 
ONRC Timiş.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 
Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna 
03, Ziua 31. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se 
face cunoscut că în ziua de 31, luna Martie 2016, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, 
se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Miva City 
SRL, CUI 26602867, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Clopotari, nr. 37. Denumirea 
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul): Autoturism Ford FNF6 P8FA1F, serie șasiu WF0NXXTTFN7E39986, nr. GR-02-MIV, an 
fabricație 2007, capacitate cilindrică 2200 cmc, Diesel, stare generală satisfăcătoare. Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației exclusiv TVA: 30.400 lei. Cota TVA: 20%. Total: 30.400 lei. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunurilor 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: oferta de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății 
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu; 
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. 260 și 
art. 261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de 
executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212830, interior 409, cu doamna Mihaela 
Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 
Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar executare nr. 15269/2015. Nr. 25684/10.03.2016. 
Anunț privind vânzare pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 30.03.2016, orele 13.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-
8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând 
debitorului Nita Valentin Ionel, cu sediul în loc. Călărași, str. Mușețelului nr. 52, bl. J49, sc. 1, et. 3, ap. 
13, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 15269/2015, prețul de pornire al licitației 
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Autoturism marca Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare CL-89-
VZB, an fabricație 2001, serie șasiu TMBER21U418455087, cilindri 1781 cmc. - Valoare - 2.680 lei. 
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justie – DIICOT Călărași. 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 persoanele 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 competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. Legea 207/2015, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de: 14.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 
120.




