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

Firmă de construcţii angajează topometrist. 
Tel: 0733.973.007.

Alpinist utilitar, firmă specializată angajează 
alpinişti  uti l i tar,  atestat profesional. 
0788.397.223.

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

Primăria comunei Cernica, judeţul Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă 
de referent asistent- Compartiment Buget 
Finanţe, Taxe şi Impozite, Urmărire Debite 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Cernica, judeţul Ilfov. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, judeţul Ilfov, în data de  27 
iulie 2015, la ora 11.00- proba scrisă şi 29 
iulie 2015 -interviul. Vechimea necesară 
ocupării postului este de 6 luni în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice. Dosarele de înscriere la concurs se 
pot depune în termen de 20 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, 
la sediul Primăriei comunei Cernica, judeţ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, 
modificată şi  completată de H.G. nr. 
1173/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov. 
Relaţii suplimentare se  pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov şi la 
nr. de telefon (021)369.53.08.

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr.Ion Jianu”- 
Piteşti organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi de personal civil 
contractual: 1 post consilier juridic I (studii 
superioare) (minim 3 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate), 2 posturi asistent medical 
debutant (studii postliceale) (fără vechime 
în specialitate), 1 post muncitor calificat IV 
(studii generale) (fără vechime în speciali-
tate), 1 post muncitor necalificat I (studii 
generale) (fără vechime în specialitate). 
Concursurile se vor desfăşura în perioada 
08.07.2015-01.09.2015, începând cu ora 
08.00, la sediul SMU „Dr.Ion Jianu”- Piteşti. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concursuri este:16.06.2015-
29.06.2015. Data limită de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs:29.06.2015,  ora 
13.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.
smupitesti.ro la rubrica anunţuri şi la Biroul 
resurse umane din SMU „Dr.Ion Jianu”- 
Piteşti, cu sediul în Mun.Piteşti, Strada 
Negru Vodă, nr.47, Jud. Argeş, telefon: 
0248/218.090, 0248/218.172 interior 224, 
266.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie, cu sediul 
în B-dul Gheorghe Magheru nr. 7, sector 1, 
Bucureşti, scoate la concurs în data de 
16.07.2015, ora 10:00, la sediul Autorităţii, 
funcția publică vacantă de consilier, gradul 
profesional superior. Condiţiile specifice 
pentru ocuparea funcţiei publice vacante 
de consilier, gradul profesional superior: 
-studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul ştiin-
ţelor umaniste; -vechime în specialitatea 
studii lor necesare exercitări i  funcţiei 
publ ice :  minimum 9 ani ;  Dosarul  de 
concurs va conţine următoarele: a) formu-
larul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 
din H.G.  611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea şi dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare; b) 
copia actului de identitate; c) copiile diplo-
melor de studii şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări;  d) copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă şi, după caz, în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; g) declaraţia pe propria răspundere 
sau adeverinţa care să ateste că nu a desfă-
şurat activităţi de poliţie politică. Copiile de 
pe actele mai sus menţionate se prezintă în 
copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformi-
tatea cu originalul de către secretarul comi-
siei de concurs. Bibliografia se ridică de la 
sediul Autorităţii în momentul depunerii 
dosarului de concurs.Dosarele de concurs se 
depun în termen de 20 de zile de la data 
publicării anunţului.Informaţii suplimen-
tare se obţin la telefon: 021/310.07.89.

CITAȚII
Creţu Elena- Lăcrămioara, în calitate de 
reclamantă în dosarul nr. 4229/193/2015, al 
Judecătoriei Botoşani, având ca obiect divorţ, 
cheamă în judecată pe pârâtul Diaconu 
Florin, pentru termenul din data de 29 iulie 
2015.

Numitul Berman Lipat căsătorit cu Eliasz 
Zalivali şi Miron Ileana sunt citaţi pentru 
data de 17 septembrie 2015 la Judecătoria 
Năsăud în dosarul nr 3056/265/2013 în cali-
tate de pârâţi în proces cu reclamanta Măgu-
rean Ştefania

DIVERSE
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenței 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, împotriva 
debitoarei S.C. Ficu Impex S.R.L. cu sediul 
în sat Blejoi, comuna Blejoi nr. 47B, județul 
Prahova, J29/665/2007, CUI 4180222, în 
dosarul 2925/105/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova, Secția a-II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal. Termenul 

limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanțelor asupra averii debitorului 
-06.07.2015, termenul de verificare a crean-
țelor, de întocmire, afişare şi comunicare a 
tabelului preliminar de creanțe -16.07.2015, 
termenul de definitivare a tabelului crean-
țelor -10.08.2015 iar data primei şedințe a 
adunării creditorilor -21.07.2015, ora 10.00 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploieşti, Str. Elena Doamna nr. 44A, județul 
Prahova. Următorul termen de judecată a 
fost fixat pentru data de 07.10.2015. Pentru 
relații: 021.318.74.25.

SOMAȚII
România.  Judecător ia  Oraviţa ;  Dos .
nr.340/273/2015 SOMAŢIE Prin cererea inre-
gistrată pe rolul Judecatoriei Oraviţa sub 
n r. 3 4 0 / 2 7 3 / 2 0 1 5 ,  p o s e s o r u l  M I O C 
GHEORGHE având domiciliul in Vrani 
nr.142, jud.CS, a invocat dobandirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate, 
asupra imobilului cu adresa poştală în Vrani 
nr.192, jud.CS, identificat prin număr cadas-
tral C1 top 202 Vrani, înscris în CF nr.31970 
Vrani, CF vechi nr.118 Vrani, (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 118 Vrani). 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ 
Licitația a-I-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 06, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 06, luna Iulie, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următorul bun mobil, 
proprietatea debitorului S.C. MGN Agro Commerce SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, et. 1, 
camera 6, jud. Giurgiu. cod de identificare fiscală RO 26057175: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Mașină de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și 
proteine în carnea de pasăre, porc sau vacă, 1 buc., 50.800 lei, 12.192 lei; 2. Tumbler inject star – este folosit pentru marinarea în vid 
a cărnii, 1 buc., 75.800 lei, 18.192 lei; 3. Cimblere - recipiene din oțel inoxidabil pentru manipularea cărnii, 3 buc., 2.550 lei, 612 lei; 
4. Linie procesare gheare - ansamblu de echipamente folosit în curățarea și eliminarea ghearelor și pielii, 1 buc., 50.800 lei, 12.192 
lei; 5. Mașină verticală de tăiat oase - fierăstrău pentru tăierea oaselor, 10 buc., 49.000 lei, 11.760 lei; 6. Cântar platformă cu rampă, 
1 buc., 12.700 lei, 3.048 lei; 7. Imprimantă Gadex 1100 plus,1 buc., 760 lei, 182 lei; 8. Mașină de injectat - injectează soluții de 
saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau vacă, 1 buc., 55.100 lei, 13.224 lei; 9. Bloc pentru injectare - este o 
componentă a mașinii de injectat, 1 buc., 8.600 lei, 2.064 lei; 10. Tabler cu încărcător - este folosit pentru marinarea în vid a cărnii, 1 
buc., 82.600 lei, 19.824 lei; 11. Cimblere inox - recipiene din oțel inoxidabil pentru manipularea cărnii, 3 buc., 3.000 lei, 720 lei; 12. 
Copiator Canon, seria IR10241, 1 buc., 1.260 lei, 302 lei; 13. Mașină despielițat gheare - ansamblu de echipamente folosit în 
eliminarea pielii, 1 buc., 25.600 lei, 6.144 lei; 14. Electrostivuitor 1,5 tone, bun folosit în manipularea produselor, 1 buc., 22.200 lei, 
5.328 lei; 15. Cântar platformă 600 kg. 1000 x 1000, 1 buc., 13.400 lei, 3.216 lei; 16. Mașină de injectat - injectează solutii de 
saramură, marinate și proteine în carnea de pasare, porc sau vacă, 1 buc., 335.000 lei, 80.400 lei; 17. Transpaletă electrica 1400 kg., 
2 buc., 13.200 lei, 3.168 lei; 18. Autoturism Skoda Fabia, nr. înmatriculare DB-08-CBM, serie șasiu TMBPF164364567062, an 
fabricație 2006, capacitate cilindrică 1.896 cmc. km. efectuați: 374.393, culoare gri, stare generală de întrețtinere nesatisfăcătoare, 
defectă în parcare, 1 buc., 2.600 lei, 624 lei; 19. Semiremorcă Kogel - serie șasiu MKOSVKF18V0286604, frigorifică, culoare verde, 
capacitate 22 tone, nu este în exploatare, stare generală de întreținere nesatisfăcătoare, 1 buc., 4.100 lei, 984 lei; 20. Autoturism 
Renault Clio - nr. înmatriculare B-124-MGN, serie șasiu VF1BR1GOH39159158, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1500 cmc. nr. 
km. efectuați: 144.102, culoare roșu, benzină, 1 buc., 7.000 lei, 1.680 lei; 21. Autoutilitara Iveco, nr. înmatriculare GR-07-MGN, serie 
șasiu ZCFC65A0005566014, an fabricație 2005, frigorifică, nu este în stare de funcționare, stare avansată de uzură, 1 buc., 7.700 lei, 
1.848 lei; 22. Semiremorcă frig Sema, nr. înmatriculare B-104-MTP, 1 buc., 4.000 lei, 960 lei; 23. Autoturism Renault Clio - nr. 
înmatriculare B-123-MGN, serie șasiu VF1BR1FOH39654277, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1500 cmc. nr. km. efectuați: 
261.196, culoare gri, benzină, stare generală de întreținere satisfăcătoare, 1 buc., 4.080 lei, 979 lei; 24. Autoturism Renault Clio - nr. 
înmatriculare B-122-MGN, serie șasiu VF1BR1GOH39159152, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1500 cmc. nr. km. efectuați: 
215.011, culoare roșu, benzină, parbrizul prezintă fisuri, stare generală de întreținere satisfăcătoare, 1 buc., 5.500 lei, 1.320 lei. 
Total: 837.350 lei, 200.964 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu 
prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 
Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii, fiind depozitate în sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, jud. Giurgiu. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 
4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 
10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii 
licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - 
declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru 
executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul 
Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procura specială autentică. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 
211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.
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Toţi cei interesati sunt somaţi să formuleze 
opozitie, cu precizarea că în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii în termen de 6 luni 
de la emiterea celei din urmă publicaţii. 
Preşedinte, Aurică Guga; Grefier, Dorina 
Ramona Eneşel

Judecătoria Sighetu Marmaţiei. Dosar nr. 
951/307/2015. Somaţie emisă în temeiul 
încheierii civile din 27 mai 2015. Având în 
vedere cererea formulata de reclamanta 
Filimon Daniela Nadia domiciliată în Vadu 
I z e i  n r,  2 4 5 ,  j u d .  M a r a m u r e ş  C N P 
2760412241644 având ca obiect constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului reprezentând 
teren în natură fâneţe, la locul “După 
Bobdini” în suprafaţă de 5322 mp situate în 
Călineşti CF 50216 (cf vechi 263) nr top 
762/1 după dezmembrare, somează persoa-
nele interesate care pot dovedi un drept sau 
un ionteres legitim să formuleze opoziţie în 
termen de şase luni de la publicarea prezenţei 
somaţii. În cazul în care, în termen de şase 
luni de la emiterea publicaţiei prezenţei 
somaţii, nu s-a formulat opoziţie, instanţa va 
proceda la judecarea cererii formulate de 
reclamnti. Presedninte Stan cristina. Grefier 
Visovan Olga.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Dragon Medical 
Complex S.A. convoacă, în baza prevederilor 
Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republi-
cată, cu modificările ulterioare, în data de 
16.07.2015, ora 12, Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, care va avea loc la sediul 
Societăţii din Municipiul Bucureşti, strada Verii 
nr. 1-3, sector 2. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor propusă de Consi-
liul de Administraţie este următoarea: 1. 
Revocarea din funcţia de cenzor al Societăţii, 
ca urmare a demisiei, a dlui. Possler Ladislau şi 
a dlui. Bavita Ilie. Ca urmare, societatea va 
avea un singur cenzor, dl. Popescu Paul. 2. 
Revocarea din funcţia de administrator, ca 
urmare a demisiei, a dlui. Tanase Corneliu, a 
dlui. Din Nelu şi a dnei. Calinescu Alexandra 
Gabriela. 3. Numirea unui administrator unic 
al societăţii. 4. Actualizarea Actului Constitutiv 
al Societăţii conform celor hotărâte mai sus şi 
împuternicirea administratorului unic al Socie-
tăţii să semneze Actul Constitutiv actualizat.

LICITAȚII
Primăria Comunei Dorneşti, Judeţul Suceava 
scoate la licitaţie publică  în vederea vânzării 
terenului în suprafaţă de 93 mp.-teren arabil 
,identic cu parcela nr.32470 din CF nr. 32470, 
din domeniul privat al comunei situat în intra-
vilanul comunei Dorneşti, judeţul Suceava. 
Licitaţia va avea loc la data de 17.07.2015 ora 
11:00 la sediul Primăriei comunei Dorneşti. 
Preţul de pornire al licitaţiei este în valoare de 
651 lei, respectiv 7,00 lei/mp.; Licitatorii vor 
achita până la ora începerii licitaţiei o taxă de 
participare în sumă de 162 lei şi o garanţie de 
participare de 10% din preţul de începere  în 
valoare de 66 lei; În cazul în care licitaţia nu se 
va susţine la data stabilită se va repeta saptă-
mânal la aceeaşi oră. Relaţii suplimentare 
privitoare la obiectul  vânzării vor fi cuprinse în 
caietul  de sarcini care va fi obţinut de la 
Primăria Dorneşti (birou urbanism)sau la tele-
foanele 0230/568.217 şi 0230/568.236-Primăria 
Comunei Dorneşti.

1. Date identificare achizitor S.C. Fise Electrica 
Serv S.A SISE Electrica Transilvania Sud, cu 
sediul în Braş ov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, 
CUI 14493251, tel. +40 372680399, fax +40 
268305594, achiziționează „Servicii de regene-
rare, măsurare capacitate baterii acumulatori”, 
Cod CPV 50710000-5 – Servicii de reparare şi 
de întreținere a instalațiilor electrice şi meca-
nice în construcții”.2. Procedura aplicată: 
„Licitație deschisă”.Prezenta nu este o proce-
dură de achiziții publice, ci se derulează 
conform procedurii de achiziții interne a S.C. 

Fise Electrica Serv S.A. 3. Împărțire pe 
loturi:DA. Lot 1 – Servicii de regenerare baterii 
acumulatori. Lot 2 servicii măsurare capacitate 
baterie acumulatori 4. Nu se acceptă oferte 
alternative. 5. Locul de prestare a serviciilor: 
sediul ofertantului. 6. Natura şi cantitatea 
serviciilor ce se vor achiziționa: Lot 1 – Servicii 
de regenerare baterii acumulatori pentru o 
cant. min. 4 buc. şi o cant. max. de 16 buc. Lot 
2 servicii măsurare capacitate baterie acumula-
tori pentru o cant. min. 8 buc. şi o cant. max. de 
16 buc. 7. Durata acordului cadru: 12 luni de 
zile. Termenul de execuție: max. 5 zile de la 
data semnării contractului subsecvent. 8.a. 
Data limită de primire a ofertelor: 06.07.2015, 
ora 09.00. Data deschiderii ofertelor: 
06.07.2015, ora 10.00. b. Adresa la care se 
depun ofertele: sediul SISE Electrica Transil-
vania Sud, Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, 
etaj I, secretariat general. c. Limba de redactare 
a ofertelor: limba română. 9. Modalităţile de 
finanţare: surse proprii. 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fişa de date. 11. 
Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de 
la data deschiderii ofertelor. 12. Criteriul de 
atribuire a contractului: „prețul cel mai 
scăzut”. 13. Garanție de participare: conform 
Documentație de atribuire. Persoane de 
contact: Nicoleta Turcea: nicoleta.turcea@ts.
electricaserv.ro.

Anunţ privind lansarea procedurii de achiziţie 
publică SC Cherhana Jurilovca SRL, cu sediul 
social în loc.Jurilovca, jud. Tulcea, Str. Portului, 
nr. 30, având cod unic de înregistrare 
RO31986985, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J36/279/2013 în calitate de 
Achizitor (beneficiar POP 2007-2013), titular al 
proiectului ,,Achiziţie utilaje pentru tehnologie 
nepoluantă în vederea valorificării resursei 
stuficole prin transformarea în combustibil 
solizi” invită agenţii economici interesaţi să 
depună ofertele în vederea atribuirii contrac-
tului de Achiziţie utilaje. Valoarea estimată 
fără TVA (după caz): 390.364 lei. Surse de 
finanţare: FEP 292.773lei (valoare/75%), 
Proprii 97.591lei (valoare/25%). Modalităţile de 
obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi. 
Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine 
de la sediul societăţii -loc.Jurilovca, jud.Tulcea, 
Str. Portului, nr. 30 sau se poate solicita la 
adresa de e-mail office@cherhanajurilovca.ro. 
Atribuirea contractelor se realizează conform 
legislaţiei în vigoare. Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului:  CERERE DE 
OFERTĂ. Ofertele se depun până la data de 
22.06.2015; ora-16.00. Ofertele se deschid la 
data de 24.06.2015, ora-10.00. Limba de redac-
tare a ofertei: ROMÂNĂ. Ofertele se pot 
trimite prin poştă în plic sigilat la adresa achi-
zitorului. Obiectul contractului -Achiziţie 
utilaje. Criteriul de evaluare: Preţul cel mai 
mic. Informaţii privind cererea de ofertă: la 
adresa de e-mail office@cherhanajurilovca.ro. 
Persoană de contact: Manolache Radu Dan. 
Telefon: 0722.285549

Primaria orasului Petrila organizeaza licitatie 
publica in data DE 07.07.2015, 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: Primaria 
Orasului Petrila – Serviciul Achizitii, Investitii, 
Proiecte cu Finantare Internationala, Manage-
mentul Calitatii -  cu sediul in orasul Petrila, 
str. Republicii nr.196, judetul Hunedoara, tel./
fax. 0254/550760, cod fiscal 4375097, e-mail: 
primaria.petrila2008@yahoo.com, 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 licitatiei publice il 
constituie concesionarea prin procedura de 
licitatie publica a cladirii fostei Popicarii cu 
suprafata construita de 409 mp si a terenului 
afferent acesteia in suprafata de 728 mp, 
situate in str. Trandafirilor, orasul Petrila, 
evidentiate in CF 61524 in vederea intretinerii 
acestora, desfasurarea de activitati culturale, de 
agreement si activitati economice. 3. Informaţii 

privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentatia de 
atribuire se va obtine contra-cost, de la Servi-
ciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare 
Internationala, Managementul Calitatii, 
camera 7.. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului 
/compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Documentatia de 
atribuire se va obtine contra-cost, de la sediul 
Primariei orasului Petrila, str. Republicii, nr. 
196, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu 
Finantare Internationala, Managementul Cali-
tatii, 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 
documentatiei 10 lei, se va achita la caseria 
unitatii. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 01.07.2015. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 23.06.2015, ora 0900. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primaria Petrila cu 
sediul in orasul Petrila, str. Republicii nr.196, 
judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, Inves-
titii, Proiecte cu Finantare Internationala,Ma-
nagementul Calitatii, 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 deschidere a ofer-
telor: 07.07.2015 ora 1000  Primaria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul 
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Inter-
nationala, Managementul Calitatii, camera 7. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Deva , B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hune-
doara, cod postal 330005, telefon 0254/234755 
sau 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: 
iniciu@just.ro. Termenele pentru sesizarea 
instantei sunt mentionate in documentatia de 
atribuire. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția Gene-
rală Regională a Finanțelor Publice Iaşi. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava. Nr. 67391/ 10.06.2015. Anunț. Admi-
nistrația Județeană a Finanțelor Publice 
Suceava vinde din stoc prin l icitaţie 
publică autovehicule aflate la prima şi la a doua 
licitație astfel: Nr. crt, Denumire produs, 
Descriere, Um, Stoc, Preț (ron): 1, Audi A6, nr. 
P 6706 BB, Ss: WAUZZZ4BYXN066570, an 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Argeș. Anunță: valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 
republicat, a unor active aparținând: SC Karavan Spedition SRL - Pitești după cum 
urmează: Denumire, Valoare (Ron, fără TVA): Semiremorcă Krone, anul fabricației 
2005, culoare albastru-roșu, 8.383 lei; Autoturism Skoda Octavia, anul fabricației 
2005, culoare gri, combustibil - motorină, funcțional, 7.731 lei; Autoturism Dacia 
Logan, anul fabricației 2005, culoare alb, combustibil - benzină, funcțional, 4.217 
lei; Laptop MacBook Pro, 853 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 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 RO17TREZ0465067XXX013347 deschis 
la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 29/06/2015. Licitația va avea loc în data de 30/06/2015, ora 13:00:00, la 
Sediul AJFP Argeș - Colectare Contrib. Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, 
cam. 7, Pitești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un 
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub 
sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot 
afla de la Sediul AJFP Argeș, Colectare Contrib. Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 
3340.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Compartimentul Valorificare Bunuri. Anunț licitație valorificare bunuri 
confiscate devenite proprietate de stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, șoseaua București, nr. 12, organizează în data de 
23.06.2015, orele 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Giurgiu, licitație deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri: Nr. lot, Denumire 
produs, Dimensiuni, UM, Cantitate: Lotul 1 - Sârmă fier beton SAE1008, 8 mm 
diametru, 3110 kg; Lotul 2 - Sârmă fier beton SAE1008, 10 mm diametru, 2800 kg; 
Lotul 3 - Bare fier beton Gr460B, 8 mm diametru, 4070 kg; Lotul 4 - Bare fier beton 
Gr460B, 10 mm diametru, 5915 kg; Lotul 5 - Bare fier beton Gr460B, 12 mm diametru, 
1775 kg; Lotul 6 - Bare fier beton Gr460B 18 mm diametru, 4010 kg. Total: 21680 kg. - 
la prețul de 2,00 lei/kg (prețul include TVA). Licitația se organizează pentru fiecare lot 
în parte, licitându-se întreaga cantitate din lotul respectiv. Participanții la licitație vor 
prezenta pânâ la data de 23.06.2015, orele 12:00, următoarele: - cerere de înscriere 
la licitație; - dovada plății taxei de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației, pentru lotul licitat; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română copie după 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat; - 
dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, respectiv certificat 
de atestare fiscală eliberat de Administrația fiscală teritorială și certificat de atestare 
fiscală emis de Administrația publică locală (în original). Pasul de licitație este de 0,05 
lei/kg. Garanția de participare la licitație se va depune în contul AJFP GIURGIU 
RO34TREZ3215005XXX007045, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Cod de 
Identificare Fiscală 4286895. Bunurile pot fi vizionate zilnic la sediul SC Tec SRL (în 
calitate de depozitar), șos. Prieteniei, Giurgiu. Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Giurgiu – 
Compartimentul Valorificări Bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 0246.216705 – 
interior 138.
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fabr. 1999, cul. albastră, carte identitate, cheie 
ruptă, buc., 1, 3.600 lei; 2, Audi A6, nr. SV 88 
WTF, Ss: WAUZZZ4BZWN180240, An fabr. 
1998, cul. gri, carte identitate, o cheie, buc., 1, 
3.800 lei; 3, BMW 525, nr. 23-DT-NP, Ss: 
WBADF51030BZ24476, an fabr. 2000, cul. 
negru, o cheie, buc., 1, 5.500 lei; 4, Fiat Ducato, 
nr. P 5351 AH, Ss: ZFA28000000268829, an 
fabr. 19853 carte identitate, cheie, buc., 1, 4.200 
lei; 5, Mercedes Benz M1, nr. SV 22 PAI, Ss: 
WDB1680311J350979, an fabr. 1999, carte 
identitate, cheie, buc., 1, 3.000 lei; 6, Auto 
Mitsubischi Shougun, Nr. P361JNN, Ss: 
MMB0NK74LVDC04403, an fabr. 1996, cheie, 
buc., 1, 10.174 lei; 7, Autoutilitară ZAZ 
T F 5 5 Y O  N r .  C E 6 3 9 1 A T ,  S s : 
WDB1680311J350979, an fabr. 2007, certificat 
înmatriculare, cheie, buc., 1, 7.242 lei. Pasul 
licitaţiei: 5% din preţul de pornire al fiecărui 
autovehicul. Condiţii de participare atât pentru 
persoanele fizice, cât şi juridice: - înscrierea la 
licitaţie pe baza unei cereri; - plata unei garanţii 
de participare la licitaţie, reprezentând cel puţin 
10% din valoarea de pornire a licitaţiei; - împu-
ternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofer-
tant;  -  pentru persoanele juridice de 
naţionalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului 
comerţului; - pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română 
şi legalizat; - pentru persoanele fizice române, 

copie de pe actul de identitate; - pentru persoa-
nele fizice străine, copie de pe paşaport sau 
carte de identitate, după caz; - dovada emisă de 
creditorii fiscali (Finanțe şi Primărie) că nu are 
obligaţii fiscale restante. Licitaţia va avea loc pe 
data de 23.06.2015 ora 11.00 la sediul instituţiei 
din municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac nr. 
1, etaj 2, cam 45. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0230/521358 sau 0230/521359 
int. 215 sau direct la camera nr. 45 etaj 2 
(compartiment valorificări bunuri confiscate).   

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice - Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Serviciul Fiscal Orăşenesc Târgu Neamţ. Nr. 
9065 din 22.05.2015. Anunţul privind vânzarea 
de bunuri imobile. Anul 2015, luna mai, ziua 22. 
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind 
Codul de procedură fiscală, se face cunoscut 
prin prezenta că în ziua de 01 iulie 2015, ora 
10.00, în localitatea Tg. Neamţ, B-dul Ştefan cel 
Mare, nr. 48, la sediul SFO Târgu - Neamţ, se va 
vinde prin licitaţie publică (prima şedinţă) 
bunul imobil constând în: „Teren intravilan în 
suprafaţă de 4800 mp”, proprietate a debito-
rului Calistru Cristian Constantin, cu domiciliul 
în comuna Vânători sat Nemţişor, identificat cu 
CNP - 1800409271696, dosar de executare: 4411 

din 2009 bun sechestrat prin Procesul-verbal de 
sechestru nr. 25147 din 09.11.2009. Denumirea 
bunului, descriere sumară:  1. Teren intravilan 
4800 mp; Preţul de pornire al licitaţiei a-I-a: 
52.897 lei. Conform raportului de evaluare 
bunuri imobile nr. 100 din 27.02.2015 întocmit 
de SC “Sisted Eval” SRL Piatra Neamţ, având 
valoarea de expertizare de 52.897 lei. Total 
valoare bunuri imobile este cea din valoarea de 
expertizare: 52.897 lei. Preţurile nu includ 
T.V.A. Cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este scutită 
în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (2), 
lit. (f) Titlul VI TVA din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. 
Bunurile imobile sunt grevate de urmatoarele: 
Nu sunt. Licitaţia va avea loc la sediul SFO 
Târgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 48. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Participanţii vor depune cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei, la sediul 
Serviciului Fiscal Orăşenesc Tg. Neamţ, docu-
mentaţia necesară în conformitate cu prevede-
rile art. 162, alin. 1 - 13, din OGR 92/2003, 
republicată, cu privire la Codul de procedură 
fiscală: - Ofertele scrise de cumpărare; - Dovada 
achitării taxei de participare de 10% din preţul 
de evaluare/ preţul de începere a licitaţiei, taxă 
a c h i t a t ă  î n  c o n t u l 
RO42TREZ4935067XXX002934, deschis la 
Trezoreria Tg. Neamţ, pentru beneficiar AJFP 
Neamţ, CUI-2612782, cu ordin de plată sau 
mandat poştal. - Împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant. - Dovada emisă de 
creditorii bugetari că nu au obligaţii fiscale 
restante. - Copii după actele de identitate, 
pentru persoane fizice (carte de identitate sau 
paşaport, după caz). - Copie după certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerţului, pentru persoanele juridice 
române. - Actul de înmatriculare tradus în 
limba română, pentru persoane juridice străine. 
Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Fiscal 
Orăşenesc Tg. Neamţ aflat în Tg. Neamţ, B-dul 

Ştefan cel Mare nr. 48, telefon 0233/790040, sau 
790773, interior 115, camera 10. 

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţio-
nală de Administrare Fiscală. Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Iaşi. Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi. Nr. 
înreg. 33939/ 11.06.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 
162 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua 25 de luna iunie anul 2015, ora 10,00 în 
localitatea Iaşi, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde 
prin licitaţie publică, următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului: 1. SC ”Victo-
riana MM” SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, P-ța 
Voievozilor nr. 20; bl. F3; sc. C; parter; ap. 3; 
CUI 10401433. Denumirea bunului mobil, 
descriere sumară:, Prețul de pornire a licitației 
(fără TVA), Cota TVA *: Modul stradal – tonetă 
metalică (construcție provizorie) situat în P-ța 
Voievozilor; zona Olimp; cartier Alexandru cel 
Bun; 5.309 lei, 24%. Dosar executare nr. 456. 
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 
la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Iaşi, mezanin, camera 108, telefon  
0232/213332, int. 2111 sau 2113 – insp. Teleaga 
V. 2.  SC “ANV Instal“ SRL cu domiciliul fiscal 
în loc. Tomeşti; bl. 42; sc. A; et. 3; ap. 15; CUI 
21434711. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară:, Prețul  de pornire a licitației (fără 
TVA), Cota TVA *: Autoturism break; marca 
Volkswagen - model Multivan; an fabricație 
1994; motorină; cilindree 2371 cmc; culoare 
roşu; nr. înmatriculare IS-10-ANV (stare degra-
dată), 9.251 lei, 24%. Dosar executare nr. 4952. 
Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul Administrației Județene a  
Finanțelor Publice Iaşi, mezanin, camera 108, 
telefon 0232/213332, int. 2111 sau 2113 – insp. 
Damian C. 3. SC. Popasul Paun SRL cu domi-
ciliul fiscal în loc. Păun; com. Bârnova CUI 
17628558. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară:, Prețul de pornire a licitației (fără 
TVA): 81.222 lei, Cota TVA *: 24%: Cuptor 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 19445. Data: 10.06.2015. 
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile, Licitația a- I- a. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în 
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, în temeiul art. 
162, alin. (1) și (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 25, luna iunie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul 
Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Alexander Motors Services SRL cu sediul fiscal în 
localitatea Oltenița, Bulevardul 22 decembrie, nr. 15, cod fiscal 29996650, dosar de 
executare nr. 1/2014: - mobilier masă, 2 bucăți - 376 lei; - mobilier scaune, 10 bucăți - 
2890 lei; - stoc marfă (diverse specifice magazin auto) - 22417 lei; - centrală termică - 
1169 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24%/ neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 
4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului Vl din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 
deschis la Trezoreria Municipiului Călărași – beneficiar AJFP Călărași, C.U.I 23710120); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; 
pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 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, va puteți adresa la sediul: 
Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republicii, Bloc Republicii, Tronson 1 sau 
la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri 
mobile/ Licitația a-II-a. Anul 2015, luna Iulie, ziua 08, ora 12.00. În temeiul art. 162, 
alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
08, luna Iulie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor 
vinde prin licitație publică deschisă (a-II-a), următorul bun mobil, proprietatea 
debitorului S.C. MGN Agro Commerce SRL cu domiciliul fiscal în localitatea 
Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, et. 1, camera 6, jud. Giurgiu. cod de identificare 
fiscală RO 26057175: Nr.crt. 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 
Autoturism marca Mercedes - Benz, Model SLS - AMG, nr. înmatriculare GR-22-EEE, 
serie șasiu WMX1973771A001173, culoare gri, capacitate cilindrică 6.208 cm., data 
PIF 2010, stare tehnică foarte bună. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 368.850 lei. T.V.A. (24%): 88.524 lei. Total: 368850 lei. T.V.A. (24%): 
88.524 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile 
este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunul nu este grevat de drepturi 
reale și privilegii, fiind depozitat în sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, jud. 
Giurgiu. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau 
a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din 
prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. 
Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, 
dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; 
(plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării 
contului indicat până la data ținerii licitației cu suma reprezentând taxa de participare 
revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de 
stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe propria 
răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să 
se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru 
participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice 
Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi 
înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte 
telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație 
se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procura 
specială autentică. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.216705, int. 211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.
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convecție Zanolli Planet 8 (1 buc.), Pachet 
Prestige50 + Boiler HL210 (1 buc.), Aragaz cu 4 
ochiuri + cuptor (1 buc.), Friteuză Electrică 
2X2, 1/220 (1 buc.), Grill Inox 7 Kw (1 buc.), 
Dedurizator + lampă UV (1 buc.), Mobilier uși 
(30 buc.), Mobilier pensiune Techna Design (1 
buc.), Mobilier pensiune Techna Design (1 buc.), 

Mobilier pensiune Techna Design (1 buc.). 
Dosar executare nr. 9393. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul Admi-
nistrației Județene a Finanțelor Publice Iași, 
mezanin, camera 108, telefon  0232/213332, int. 
2110 sau 2236 –  cons. Birliba Gh. 4. SC “MAI 
Compal” SRL cu domiciliul fiscal în Iași, str. 

Bucium nr. 34; bl. C1; et. 2; ap. 3; CUI 
30745792. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară:, Prețul de pornire a licitației (fără 
TVA), Cota TVA *: Calandru călcător GMP 
1400 ES (utilaj profesional pentru călcat), 7.081 
lei, 24%. Dosar executare nr. 4229. Pentru infor-
mații suplimentare vă puteți adresa la sediul 
Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Iași, mezanin, camera 107, telefon 0232/213332, 
int. 2110 sau 2236 – cons. Mironescu F. *) Cota 
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în confor-
mitate cu prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare și pct. 4, 
alin. (3) din Normele de aplicarea Titlului VI 
din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004 cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înștiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei 
interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi 
să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua prece-
dentă termenului de vânzare:  oferte de cumpă-
rare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii 
taxei de participare, reprezentând 10% din preţul 
d e  p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  ( î n  c o n t u l 
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iași, beneficiar 
D.G.R.F.P. Iași - A.J.F.P. Iași, cod fiscal 4540909); 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionali-
tate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, în calitatea de 
beneficiar al proiectului “Elaborarea Planului de Management 
al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes” anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului 
de mediu conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării 
de mediu pentru planuri și programe, pentru proiectul “Elaborarea 
Planului de Management Integrat al sitului Natura 2000 
ROSCI0322 Muntele Şes”, propus a fi amplasat în situl Natura 2000 
Muntele Șes (județele Bihor, Sălaj, Cluj).

Prima variantă a planului poate fi consultată la sediul APM Bihor din 
00Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9 -

0014 , începând cu data de 19.06.2015, respectiv pe site-ul 
h t t p : / / c e n t r e . u b b c l u j . r o / f o n d u r i e u r o p e n e / w p -
content/uploads/2013/05/2015-05-28_Plan-Management-Mt-
Ses.pdf.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 03.07.2015 la Agenția pentru 
Protecția Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, fax: 
0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro. 

ANUNȚ DEPUNERE PLAN DE MANAGEMENT
Universitatea Babeș-Bolyai

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. 269524. Nr. 17054/11.06.2015. Anunț privind vânzare pentru bunuri 
imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, se face cunoscut că în data de 30.06.2015, orele 11.00, în Călărași str. 
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru cu sediul în loc. Călărași str. Bld. 
Republicii nr. 129 județul Călărași, cod fiscal, în dosar de executare nr. 269524/2014 și 
17054/2041, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Teren 
arabil extravilan în suprafață de 3375 mp tarla 9/4, parcela 14, situat în Comuna 
Dorobanțu, Județul Călărași, CF. 21275 - UAT Dorobanțu - valoare 5969 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași - act administrativ 17054/09.02.2015 în 
dosar de executare 269524/2008 și 17054/2014. 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. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 12.06.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul 
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 3193. Nr. 
77202 din 09.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, 
luna iunie, ziua 25. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna iunie, anul 2015, ora 
14.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin 
licitație publică (ședința a-I-a), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
SC Cob Taxi SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Târgoviște, str. Cetatea Albă nr. 
18, cod de identificare fiscală 16273414. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează  bunurile, dacă 
este cazul): Autoturism Mercedes Benz, DB 20 COB , nr. id. WDB2030061A334679,  
4 uși, tip b203006/C220 CDI, an fab. 2002, cap cil. 2148 cmc, motorină, argintiu, 
parbriz fisurat, stare tehnică generală bună. Prețul de pornire a licitației, exclusiv 
TVA: 16890 lei. Cota TVA ): 24%. Total: 16890 lei. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației, inclusiv TVA; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și 
la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0245.616779, int. 343, persoană de contact Alexandru Gheorghe, cam. 16. Data 
afișării 15.06.2015.
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pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; decla-
raţie pe proprie răspundere autentificată prin 
notariat, din care să rezulte că au fost respectate 
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/ 
2004, pentru aprobarea normelor metodologice a 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în sensul că “debitorul nu va 
licita nici personal, nici prin persoană interpusă” 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Ofertanții 
au dreptul de a-şi retrage oferta scrisă numai 
înainte de data limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor, respectiv ziua precedentă licitației, în 
intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza unei solicitări 
scrise. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestaţie la instanţa judecăto-
rească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Data afişării: 
11.06.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regi-
onală a Finanțelor Publice Iaşi. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Iaşi. Nr. înreg. 
33938/ 11.06.2015. Anunţul privind vânzarea  
pentru bunuri imobile / ansamblu de bunuri 
imobile. Anul 2015, luna iunie, ziua 25, ora 10.00. 
În temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 25, luna iunie, anul 2015, 
ora 10,00, în localitatea Iaşi, str. Anastasie Panu 
nr. 26 se vor vinde prin vânzare la licitaţie, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debi-
torilor: 1. SC ”Company LGV” SRL cu domici-
liul fiscal în jud. Iaşi, Calea Chişinăului nr. 29 / 
C43 / 2; CUI  6325621: Dosar executare: 4118. 
Proprietate imobiliară situată în Iaşi, Calea 
Chişinăului nr. 29 formată din: Construcție 
industrială şi edilitară (C43) cu suprafața 
construită de 304,64 mp: - C43/1/p - depozit 
parter cu suprafața utilă de 260,09 mp; - C43/1/I 
depozit etaj I cu suprafața utilă de 190,76 mp; - 
C43/1/II depozit etaj II cu suprafața utilă de 
247,60 mp; Teren intravilan în suprafață de 
304,64 mp pe care este construită clădirea. Preț 
de pornire a licitației pentru acest imobil este de 
518.600 lei (exclusiv TVA). Bunul  imobil mai 
sus menţionat este grevat de următoarele sarcini: 
Creditori: ANAF – Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iaşi;  Sarcini: 1. Ipotecă rang 
I – ANAF – Administrația Județeană a Finan-
țelor Publice Iaşi înscrisă sub nr. 30993/ 
24.04.2010. Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, camera 105, 
mezanin sau la telefon 0232/213332, int. 2105 – 
insp. Buimac R. 2. Societate Cooperativa Meste-
sugareasca de Gradul 1 “Sporul” Iasi cu 
domiciliul fiscal în jud. Iaşi, B-dul Chimiei nr. 12 
CUI  1963157: Dosar executare 1310. Proprie-
tate imobiliară: Spațiu comercial format din 
parter cu suprafața de 10,75 mp  (nr. cadastru 
529/5/P/2)  şi mezanin cu suprafața de 60,74 mp 
(nr. cadastru 529/5/M/1) şi 36 mp (nr. cadastru 
529/5/M/2) situat în Iaşi, B-dul Independentei nr. 
15; 17; 19; 21; 23; Bl. B1-5; Tr. 5; parter şi 
mezanin. Carte funciară 121128-C1-U41; U42; 
U43. Preț de pornire a licitației: 387.096 lei 
(exclusiv TVA). Creditori: ANAF – Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi; 
Sarcini: 1. Ipotecă rang I – ANAF – Adminis-
trația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi 
înscrisă sub nr. 67814/ 25.06.2013; 99663/ 99664/ 
18.08.2014; Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam. 
107; sau la telefon  0232/213332, int. 2110 sau 
2236 – cons. Maxim A. 3. SC. ANV Instal SRL 
cu domiciliul fiscal în jud. Iaşi, Șos. Iaşi – 
Tomeşti; bl. 42; sc. A; ap. 15 CUI  21434711: 
Dosar executare 4952. Proprietate imobiliară: 
Teren intravilan - categoria de folosință arabil în 

suprafață de 423 mp situat în loc. Tomeşti cu 
deschidere la DJ249E. Carte Funciară nr. 63026. 
Preț de pornire a licitației 28.004 lei (exclusiv 
TVA). Creditori: Volksbank Romania SA; ANAF 
– Administrația Județeană a  Finanțelor Publice 
Iaşi; Sarcini: 1. Ipotecă rang I–  Volksbank 
Romania SA  înscrisă sub nr. 86414/ 12.09.2008; 
2. Ipotecă rang II – ANAF – Administrația Jude-
țeană a Finanțelor Publice Iaşi înscrisă sub nr. 
28377/ 06.03.2015; Pentru informaţii suplimen-
tare vă puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, 
mezanin; cam. 108; sau la telefon 0232/213332, 
int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. *) Cota de 
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în confor-
mitate cu prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi pct. 4, 
alin. (3) din Normele de aplicarea Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 44/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpă-
rarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, repre-
zentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (în 
contul RO 54TREZ4065067XXX019752, deschis 
la Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar A.J.F.P. 
Iaşi, cod fiscal 4540909); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale 
restante; declaraţie pe proprie răspundere auten-
tificată prin notariat, din care să rezulte că au 
fost respectate prevederile art. 157, pct. 3 din 
H.G. 1050/2004, pentru aprobarea normelor 
metodologice a O.G. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată în sensul că “debi-

torul nu va licita nici personal, nici prin persoană 
interpusă’’ urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. 
Ofertanții au dreptul de a-şi retrage oferta scrisă 
numai înainte de data limită stabilită pentru 
depunerea ofertelor, respectiv ziua precedentă 
licitației, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în baza 
unei solicitări scrise. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen 
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunos-
tinţă, în conformitate cu prevederile art. 172, şi 
art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită, 
nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Data afişării: 12.06.2015.

PIERDERI
SC Internaţional Lazăr Company SRL, CUI 
RO6443910, declară că a pierdut următoarele bilete 
la ordin identificate cu seriile: RZBR3AC 0735152, 
RZBR3AC 0735153, RZBR3AC 0735154, 
RZBR3AC 0735155, RZBR3AC 0735156, 
RZBR3AC 0735157, RZBR3AC 0735158, 
RZBR3AC 0735159, pe care le declară nule.

S.C. Topp România S.R.L. cu sediul social în sat 
Holboca, com. Holboca, jud. Iaşi, J22/2197/2004, 
C.I.F. RO 16574697 declară pierdute certificatul 
constatator nr. 37035 din 30.11.2004 emis pentru 
punctul de lucru din Iaşi, Str. Simion Barnutiu, 
nr.18, jud. Iasi, şi nr. 94416/13.12.2005 emis 
pentru sediul din com. Holboca, jud. Iaşi.

Pierdut certificat A.D.R. pe numele Istrate Pavel 
Nicuşor, eliberat de A.R.R. Mehedinți. Se declară 
nul.

Pierdută şi nulă Carte Identitate, seria RD, 
nr.605647, eliberată de SPCEP, sect.1, biroul 5 la 
5.12.2008,  pe numele Tomah Kahleda. 

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Euroest Group 
SRL cu sediul în Sat Deleni, Comuna Helegiu, 
Judeţul Bacău, J04/913/1995, CUI 7633220, 
declară certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/ nule. 

C.I.I. Tudor Cătălin George, în calitate de lichi-
dator judiciar a debitoarei SC Pankron SRL cu 
sediul în Braşov, Str. Decebal Nr. 54, Ap.1, 
Judeţul Braşov, J08/963/1991, CUI 1090362, 
declară certificatul de înmatriculare şi statutul/
anexele pierdute/nule.

DECESE

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ 
Licitația a-I-a. Anul 2015, luna Iunie, ziua 29, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna Iunie, anul 
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 
mobile, proprietatea debitorului S.C. Tassullo Romania S.R.L.cu domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Deal, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală RO 18315230: Nr. crt., Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Autoturism Volkswagen Passat, nr. înmatriculare GR-90-TAS, serie șasiu WVWZZZ3CZBP341664, 
capacitate cilindrică 1900 cmc, culoare alb, motorină, km. efectuați: 181.721, ABS, CD - player, geamuri electrice, aer condiționat, an 
fabricație 2011, stare generală de întreținere bună, 35.700 lei, 8.568 lei; 2. Încărcător Pala Gommata Liebherr, nr. identificare 
MOVR4420451, an fabricație 2000, capacitate cupă 3 mc., culoare galben, în stare de exploatare, stare generală de întreținere: 
satisfăcătoare, 117.000 lei, 28.080 lei; 3. Electrostivuitor Caterpilar EP20CN, seria EBP1721097, 71.200 lei, 17.088 lei; 4. 
Motostivuitor Caterpilar, varianta DP18N, nr. identificare ET16D-40L25, an fabricație 2004, capacitatea de ridicare 1,8 t, culoare 
galben, în stare de funcționare, stare generală bună, 32.700 lei, 7.848 lei. Total: 256.600 lei, 61.584 lei. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de 
cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 
din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; - pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 
silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, 
etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 
Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procura specială autentică. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.216705, int. 
211, persoană de contact: Vasilescu Dezideriu.

Cu adâncă durere anunţăm 
decesul dragului nostru văr Ing 
MIHAI COJOCAR. Sincere 
condoleanţe îndureratei familii. 
Fam Gh Bugeag


