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OFERTE SERVICIU
Bar CIPRU, AyiaNapa, recrutează personal: 
promoter, ospătari, barmani. Salarizare bună, cazare 
gratuită. Contact: yulikina81@gmail.com, 
0035.799.414.521.

Locuri de muncă în ferme -Danemarca. Vârsta 
maximă 32 ani, engleză-mediu. 0747.743.556, 
contact@rccagrodk.com.

Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul de 

conducător auto profesionist cat.C+E? Noi îţi oferim 
posibilitatea de aţi găsi un post, pentru mai multe 
detalii tel.: 0755.118.820, adresa de e-mail: veronica.
stradamea@yahoo.com. Cerinţe: limba italiană 
conversaţional, experienţă minim 6 luni, seriozitate.

Primăria Comunei Măgurele, cu sediul în comuna 
Măgurele, sat Măgurele nr. 226, anunţă organizarea 
în data de 01.10.2015, orele 1000, a concursului 
pentru ocuparea pe durata nedeterminată a următoa-
relor posturi de natură contractuală din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Măgurele: - 1 post de muncitor calificat – Comparti-
mentul Administrativ din cadrul Primăriei Măgurele; 
- 1 post de muncitor calificat – Serviciul de Alimen-
tare cu apă şi de canalizare Măgurele; Dosarele se 

depun la sediul Primăriei Comunei Măgurele - până 
cel târziu 28.09.2015, ora 16 00. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei Măgurele – Secretar, 
sau la telefon 0244217701.

ANUNȚURI

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. 293. din 
10.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 30.09.2015. În 
temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 30.09.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, Calea 

 Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a III-a) următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Crios Prod S.R.L., cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgoviște, Cal. București nr. ..., bl. O2, sc. B, etaj V, ap. 23, cod de 
identificare fiscală 11151467. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor 
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 
Autoutilitară Fiat Doblo Cargo, capacitate cilindrică 1248 cmc, sursa de energie: 
motorină, culoare: albastru, sarcina utilă 775 kg, viteza maximă 146 km/h, stare 
tehnică în funcțiune, ITP valabil 05.09.2015, an fabricație 18.09.2007, nr. km. 
parcurși 214 988. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 
8.430 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Bunuri mobile (reluare licitația a III-a). 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): 1. Mașină de croit 
verticală JKT 103, 389 lei, 24%; 2. Presă industrială de lipit termocolant, 794 lei, 
24%; 3. Mașină ușoară de cusut butoniere JK-T781, 2.113 lei, 24%; 4. Sistem 
proiectare optimizare cu soft croitorie complet gemini cad., 4.504 lei, 24%. *) cota 
de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 6, alin. (5) din Normele 
metodologice de aplicare a 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 înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare, ora 13.00: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii 
fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, 
când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 
contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 
sau la telefon numărul 0245.612512, persoană de contact Gogu Ion. Data afișării: 
16.09.2015.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Săndulescu Dan - Pitești, str. Vasile 
Lupu, nr. 26, bl. PD2b, sc. C, AP. 18, după cum urmează: Denumire: Apartament în 
supr. de 49,53 mp, compus din 2 camere și dependințe, situat în Pitești, str. Carol 
Davila, nr. 2A, bl. EC, sc. A, et. 9, ap. 75. Valoare [Ron, fără TVA]: 120.000 lei. Prețul 
menționat reprezintă 75% din cel de evaluare, actualizat 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 
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 30-09-15, ora 11:00. Licitația 
va avea loc în data de 01-10-15, ora 11:00:00 AM, la AJFP Argeș, Republicii, nr. 118. 
Sarcinile care grevează bunurile sunt: BCR SA prin BCR Agenția Bascov. 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 AJFP Argeș, Republicii, nr. 118, tel. 
0248.211511, int. 3234.

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. 21602. Nr. 6515 din 14.09.2015. 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 26.09.2015, 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 Manailescu 
Eugenia Doina, cu sediul în loc. Cuza Vodă, județul Călărași, cod fiscal, în dosar de 
executare nr. 21602/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 
TVA) este: - Construcție casă în supr. utilă de 63 mp și anexă cărămidă, în supr. de 
16 mp, ambele situate în comuna Cuza Vodă, județul Călărași, valoare 91.512 lei. 
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori - Nu sunt. 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 ineresat 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 
15.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.
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Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş organizează 
în data de 08.10.2015, ora 10.00 – proba scrisă, 
concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale de 
execuţie vacante de muncitor calificat treapta I – 
casier încasator, în cadrul seviciului de alimentare cu 
apă. Data şi ora interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: Condiţii generale 
prevăzute de art. 3 al Regulamentului cadru aprobat 
prin HG 286/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Condiţii specifice: studii medii; vechime în 
muncă minimum 5 ani. Dosarul de înscriere la 
concurs se depune până la data de 30.09.2015 la 
sediul Primăriei comunei Bogaţi, judeţul Argeş. 
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi de partici-
pare la concurs, precum şi bibliografia sunt afişate la 
sediul Primăriei Bogaţi. Relaţii suplimentare se obţin 
la sediul Primăriei Bogaţi, telefon: 0248-655003.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse Umane. 
Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În temeiul preveder-

ilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, orga-
nizează concurs pentru ocuparea postului de secretar, 
vacant pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului 
de Carieră, Alumni şi Relaţia cu Mediul de Afaceri. 
Condiţii de participare: - studii superioare de lungă 
durată; - vechime pe un post în specialitatea studiilor 
minim 3 ani; - experienţă în domeniul activităţii de 
secretariat, în învăţământul superior, minim 2 ani; - 
experienţă de relaţionare inter-umană (networking, 
prezentare în faţa unui public); - cunoştinţe privind 
utilizarea PC (Word, Excel, PowerPoint, navigare 
internet); - cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie 
internaţională. Concursul va consta într-o probă scrisă 
(în data de 07.10.2015, ora 10.00) şi un interviu (în data 
de 14.10.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot 
depune până la data de 30.09.2015, ora 16.00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Direcţia Resurse 
Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet 
www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. 
Director RU, Mircea Raţiu.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu, 
cu sediul în Giurgiu, B-dul 1907, nr. 1, sc. B, Jud. 
Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de consilier cadastru gradul 
debutant– 1 post în cadrul Serviciului Cadastru 
conform H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată 
de H.G. nr. 1027/2014. Concursul se va desfăşura 
astfel: Proba scrisă în data de 08.10.2015 ora 10,00. 
Proba interviu în data de 14.10.2015 ora 10,00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -nivelul studiilor: studii 
superioare de lungă durată, specializarea geodezie, 
cadastru, topografie, măsurători terestre şi cadastru; 
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu este necesară; Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data de 
30.09.2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Giurgiu. Relaţii suplimen-
tare la sediul instituţiei, Giurgiu, B-dul 1907, nr.1, sc. 
B, Jud. Giurgiu, persoana de contact: Chireceanu 
Marinela, tel. 0246216444, e-mail gr@ancpi.ro.

CONPET S.A. Ploieşti scoate la concurs două 
posturi de “economist“ COR 263102 pentru 
Serviciul Contabilitate. CERINŢE: ✘ studii 
superioare: profil economic, de preferat cu 
diplomă de licenţă şi/sau master în specializarea 
„contabilitate”; ✘ minim 2 ani experienţă în 
domeniul financiar – contabilitate; ✘ cunoştinţe 
avansate de contabilitate şi fiscalitate; ✘ cunoş-
tinţe foarte bune PC (word, excel, Outlook 
Express); ✘ cunoaşterea avansată limbii engleze, 
scris şi vorbit, constituie avantaj. Persoanele 
interesate sunt rugate să depună cererile de parti-
cipare la concurs, CV-ul şi documentele de studii 
(copii legalizate) la secretariatul societăţii din 
municipiul Ploieşti, str.Anul 1848 nr.1-3, până la 
data de 02.10.2015 (inclusiv), împreună cu: - 
copia actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea; - cazier judiciar sau decla-
raţie pe propria răspundere că nu se află într-o 
situaţie de incompatibilitate cu funcţia pe care 
candidează; - adeverinţa medicală eliberată de 
medicul de familie cu avizul „apt angajare”. 
Tematică de concurs şi/sau alte informaţii privind 
desfăşurarea concursului vor fi afişate ulterior pe 
site-ul www.conpet.ro secţiunea «cariere». Infor-
maţii suplimentare se pot obţine de la Biroul 
Management Resurse Umane,  telefon 
0244/401360 interioare: 2596, 2585 şi 2412.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpară cărţi vechi şi noi, 
tablouri, grafice, icoane vechi, porţelan, statuete, mic 
mobilier, manuscrise, ilustrate vechi. Deplasare la 
domiciliu. 0751.22.11.66

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Negru Ion Sorinel – Nucșoara, după 
cum urmează: Denumire: Remorcă Hueffermann HSA 18,65 culoare negru, an 
fabricație 1995. Valoare [Ron, fără TVA]: 14.800 lei. Prețurile menționate reprezintă 
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare 10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate (plata să fie efectuată astfel încât în ziua 
licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către Trezorerie) în contul 
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că 
nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 
din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 29/09/2015. Licitația va 
avea loc în data de 30/09/2015, ora 13:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 
Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională 
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în 
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data 
de 30.09.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență 
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Vioiola S.R.L. (dosar nr. 
784/98/2015), cu sediul în Ograda, județul Ialomița; - S.C. Bia Thermic S.R.L. 
(dosar nr. 1263/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. SMD 
Electronic S.R.L. (dosar nr. 1479/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - 
S.C. Racoti Trading S.R.L. (dosar nr. 1426/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul 
Ialomița; - S.C. Nine INC S.R.L. (dosar nr. 1413/98/2015), cu sediul în Slobozia, 
județul Ialomița; - S.C. Nicomf S.R.L. (dosar nr. 1532/98/2015), cu sediul în 
Păltiniș, județul Ialomița; - I.I. Arsene Cornel Vasilica (dosar nr. 1510/98/2015), cu 
sediul în Perieți, județul Ialomița, aflate pe rolul Tribunalului Ialomița, respectiv 
Tribunalului București, întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul 
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind 
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare contribuabili mijlocii. Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitaţia a -V-a. Anul 2015, luna Octombrie, ziua 01, ora 12. În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 01, luna 
Octombrie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-V-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 
18, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi 
reale și sarcini care grevează bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, (lei), 
Cota TVA 24%: 1) Autoutilitară MAN GR.55.CIP - marca MAN, nr. de identificare –WMAE520089L017824, anul fabricației - 1998, 
grad de exploatare mediu, stare generală de întreținere - satisfăcătoare, 33.200 lei, 7.968 lei; 2) Semiremorcă Meiller  GR.39.CIP 
- marca Meiller Kipper, nr. de identificare - W09SHL3358SM08978, anul fabricației - 2008, stare generală de întreținere - 
satisfăcătoare; fără prelată, în stare de funcționare, 35.950 lei, 8.628 lei; 3) Calculator Server Dell Power Edge T20 - bunul mobil 
este în stare de funcţionare, nu prezintă deficienţe, 507 lei, 122 lei; 4) Unitate Calculator CPU Intel G860, HDD WD2500, DVD 
RWLG, DDR III 2GB, tastatură și maus – bunul mobil este în stare de funcţionare, nu prezintă deficienţe, 240 lei, 58 lei; 5) HDD 
Dell Server 500 GB - bunul mobil este în stare de funcţionare, nu prezintă deficienţe, 159 lei, 38 lei; 6) Monitor LED 21.5”-
22M35A-B - bunul mobil este în stare de funcţionare, nu prezintă deficienţe, 171 lei, 41 lei; 7) Mouse HP optic - bunul mobil este în 
stare de funcţionare, nu prezintă deficienţe, 11 lei, 3 lei; 8) Tastatura Canyon - bunul mobil este în stare de funcţionare, nu 
prezintă deficienţe, 10 lei, 2 lei; 9) Router 300MBPS NBG-418N - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 
31 lei, 7 lei; 10) Multifunctional Inkjet Pixma - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deficiențe, 77 lei, 18 lei. Total: 
70.356 lei, 16.885 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Bunurile nu sunt 
grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit 
astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, deschis 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. 312, persoana de contact: Obreascu Elena.

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, șos. București nr. 12, valorifică prin 
vânzare directă următoarele bunuri: 1. Autoturism Dacia 1310L, an de fabricație 
1998, capacitate cilindrică 1397 cmc, serie UU1R11711X2815317, serie motor 
314735, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble la prețul de 800 lei, 
inclusiv TVA. 2. Autoutilitară Ford Tranzit, an de fabricație 1995, 51 CP, serie șasiu 
SFAKXXBDVKLS54626, valorificabil pentru piese de schimb și subansamble la prețul 
de 1.200 lei, inclusiv TVA. 3. Benzină, 327 litri, depozitată la SC Petro Gen Gas SRL, 
la prețul de 5,00 lei/litru, inclusiv TVA. Bunurile de mai sus pot fi vizionate zilnic între 
orele 8:00 – 16:00. Informații suplimentare se pot obține la sediul AJFP Giurgiu – 
Compartimentul valorificare bunuri, aflat la parterul sediului, telefon 0246/216705 
– interior 138.
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PROPUNERI AFACERI
Fermă zootehnică, spaţiu producţie, depozite, bază 
agricolă.  Accept schimburi.  190.000Euro 
-0740.105.311.

CITAȚII
Se citează Vîlcu Gabriela, prin reprezentant legal 
Vîlcu Claudia, în Dosarul 5385/280/2011, Judecătoria 
Piteşti, să se prezinte în data de 25.09.2015, în vederea 
dezbaterii succesiunii defunctului Vîlcu Traian.

Pârâtul Dinco Sorin este citat la Judecătoria Buzău, 
în dosarul 11552/200/2015, în data de 23.09.2015, ora 
9.00,  în proces cu Asociaţia de Proprietari CT3, Nr.1 
având ca obiect cerere de intervenţie executorie silită.

DIVERSE
Vând 533 magazine istorice diferite, inclusiv nr. 1/67, 
cu 160 lei. Telefon: 0741/955497.

SC OMV Petrom SA cu sediul in mun. Pitesti, b-dul 
Republicii, nr. 160, jud. Arges, titular al proiectului 
“Relocare si modernizare MS - 03 panou de masurare 
gaze Bascov”, anunta publicul interesat asupra luarii 
deciziei etapei de incadrare de catre APM Arges in 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Relocare si modernizare MS 
- 03 panou de masurare gaze Bascov”, propus a fi 
amplasat in com. Bascov, sat Bascov, str. Teiului, jud. 
Arges. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Arges, 
din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, in zilele de 
luni pana vineri intre orele 10-14, precum si la adresa de 
internet: http//apmag.anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prez-
entului anunt, pana la data de 20.09.2015.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată 
prin asociat coordonator LISCAN AUREL, în cali-
tate de lichidator judiciar al PIN LEMN IND SRL 
desemnat prin sentinţa civilă din dată de 11.09.2015, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a 
Civilă în dosar nr. 6060/3/2014, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura generală prevăzută de 
Legea nr.85/2006 împotriva PIN LEMN IND SRL, cu 
sediul în Bucureşti Sectorul 2, Şoseaua PIPERA, Nr. 
48, CLĂDIRE CROIRE, BIROUL 1, CUI 30495866, 
număr de ordine în registrul comerţului 
J40/8813/2012. Persoanele fizice şi juridice care înre-
gistrează un drept de creanţă născut după data 
deschiderii procedurii insolvenţei împotriva PIN 
LEMN IND SRL vor formulă declaraţie de creanţă 
care va fi înregistrată la grefa Tribunalului Bucureşti 
- Secţia a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr. 
6060/3/2014, în următoarele condiţii: a) termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor 
23.10.2015; b) termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor 20.11.2015; c) 
termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul 
suplimentar 07.12.2015; d) termen pentru întocmirea 
şi afişarea tabelului definitiv consolidat 18.12.2015.

LICITAȚII
SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului mobil 
aflat în patrimoniul societăţii, respectiv a Staţiei de 
betoane Liebherr Betomix 2.25 aflată în locaţia din 
Ploieşti, str. Poligonului, nr. 1, jud. Prahova. Licitaţia 
are loc în baza Adunării Creditorilor din data de 
04.08.2015 şi în conformitate cu caietul de sarcini 
întocmit de lichidatorul judiciar. Licitaţia va avea loc 
pe data de 15.09.2015 şi 30.09.2015, orele 12.30 în 

Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
taţie publică cu strigare bunul imobil Casă (Vilă) - 
P+1+M, cu o suprafaţă construită de 390,81 mp cu 
piscină şi teren aferent în suprafaţă de 775 mp situat în 
Oraş Voluntari B-dul Pipera Tunari Nr. 4C Vila G7-8 
jud. Ilfov, proprietatea debitorului SC Imobiliar Leasing 
Invest IFN SA, la preţul de pornire de 240.500 EUR (la 
care se va adaugă TVA). Licitaţia va avea loc în data de 
18, 25 septembrie şi 2 octombrie orele 15 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47 jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la tel: 0728.878298. 

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitaţie publică cu strigare bunul imobil casă şi teren 
în suprafaţă de 1900 mp situat în Com. Corneşti sat. 
Cristeasca nr. 6, jud. Dâmboviţa, proprietatea debi-
torului SC Imobiliar Leasing IFN SA, la preţul de 
pornire de 10.350 EUR (TVA inclus) preţ redus cu 
25%. Licitaţia va avea loc în data de 17, 24 septembrie 
şi 1octombrie orele 11, la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploieşti, str. Plăieşilor nr. 47 jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare la tel: 0728.878298. 

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitaţie publică şi/sau negociere directă teren în 
suprafaţă de 247 mp situat în Buşteni, B-dul 

Libertăţii nr.190A, jud. Prahova, zona centrală, 
proprietatea debitoarei S.C Mcorient Tour SRL, la 
preţul de 41.000 EUR. Licitaţia va avea loc în zilel de 
17, 24 septembrie orele 14, şi se va relua timp de 4 
săptămâni în zilele de joi orele 14, la sediul lichidator-
ului judiciar din Ploieşti, str. Plăieşilor nr.47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vânzare şi caietul de 
sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judi-
ciar. Relaţii suplimentare la tel: 0728.878298.

Comuna Budeşti, Judeţul Vâlcea, CUI 2574085, tel/
fax: 0250-760374/760590, anunţă concesionare 
proprietate imobiliară “Teren Brutărie” în suprafaţă 
de 6.999,63 m2 prin licitaţie deschisă ce va avea loc în 

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Global Very & Ady SRL – Șuici, după 
cum urmează: Denumire: Autoutilitară Iveco ML 75 E 14, culoare roșu, an fabricație 
2000, nr. înmatriculare AG 72 ADE. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.500 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 (plata să fie efectuată 
astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca încasată de către 
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea 
de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 
28/09/2015. Licitația va avea loc în data de 29/09/2015, ora 11:00:00, la sediul 
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară 
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Serviciului Fiscal Municipal 
Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare contribuabili mijlocii. Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile/ 
licitaţia a -IV-a. Anul 2015, luna Septembrie, ziua 30. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna 
Septembrie, anul 2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-IV-a), 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, şos. Portului, Nr. 1, judeţul Giurgiu, cod de identificare fiscală 1284717. Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1) Autoturism Opel Zafira - 
număr de înmatriculare GR-04-NDC, nr. identificare – W0L0AHM756G122647, nr. omologare - AFPL1A1811CB5E4, an fabricaţie - 
2006, culoare gri, capacitatea cilindrică - 1598 cmc, kilometri efectuaţi - 271220, autoturismul este în stare de funcţionare, 
caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea matuită, parbrizul prezintă o mică 
lovitură, stopul dreapta este spart, oglinda stânga este din suport plastic spart, grad de exploatare mare ~ 38700 Km/an, starea 
generală a autoturismului - în stare de funcţionare; starea generală de întreţinere - bună, 8.529 lei, 2.047 lei; 2) Autoturism Opel 
Zafira - număr de înmatriculare GR-04-GVN, nr. identificare –W0L0AHM756G122043, nr. omologare –AFPL1A1811CB5E4, an 
fabricaţie - 2006, culoare gri, capacitate cilindrică – 1598 cmc, kilometri efectuaţi – 265015, autoturismul este în stare de 
funcţionare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă pete de rugină vizibile, mici îndoituri, vopsea matuită, stopul dreapta este 
spart, grad de expolatare mare ~ 37900 Km/an, starea generală a autoturismului – în stare de funcţionare; starea generală de 
întreţinere - bună, 8.580 lei, 2.059 lei; 3) Autoturism Volkswagen Passat - număr de înmatriculare GR-78-CAX, nr. identificare - 
WVWZZZ3CZ6E130100, nr. omologare -AA11131H11UC5E4, an fabricaţie - 2006, culoare negru, capacitate cilindrică – 1984 
cmc, kilometri efectuaţi - 386993, autoturismul este în stare de funcţionare, caroseria în stare bună, parbrizul prezintă crăpături, 
grad de exploatare mediu, starea generală a autoturismului - în stare de funcţionare; starea generală de întreținere - bună, 
17.619 lei, 4.229 lei; 4) Remorcă Rema 02 - număr de înmatriculare GR-04-KFY, serie şasiu - R0GRCCF3790001, an fabricaţie - 
2012, culoare - gri, masa maximă autorizată – 1350 Kg, masa vehicul – 215 Kg, remorca este în stare de exploatare, toate 
sistemele - rulare, frânare, electric, sunt în stare de funcţionare, 2.196 lei, 527 lei; Total, 36.924 lei, 8.862 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, şi 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 şi privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub 
forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (documentul fiind întocmit astfel: 
beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, deschis la Trezoreria mun. 
Giurgiu, cu menţiunea „taxă participare licitaţie 10%”; (plata taxei de participare la licitaţie se va efectua în timp util, răspunderea 
creditării contului indicat până la data ţinerii licitaţiei cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanţilor); - 
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 (bugetul de stat şi bugetul local) că nu au obligaţii fiscale restante; - declaraţie pe propria răspundere cu privire la 
faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest 
scop. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la organul fiscal competent pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a 
fi vândute, respectiv Administraţia Finanţelor Publice Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 12, judeţul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei, 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 
licitaţie se pot prezenta şi prin mandatari care trebuie să îşi justifice calitatea prin procura specială autentică. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246/216705, int. 312, persoana de contact: Obreascu Elena.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Anunță valorificarea prin licitație publică 
cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Negru Ion Sorinel Inteprindere 
Individuală – Nucșoara, după cum urmează: Denumire: Autocamion Scania, marca 
R 1646B6X4NZ580, culoare verde, an fabricație 2003. Valoare [Ron, fără TVA]: 
58.700 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate 
cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui 
să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei 
de participare 10% din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate 
(plata să fie efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poată fi confirmată ca 
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la 
Trezoreria Curtea de Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 29/09/2015. Licitația va avea loc în data de 30/09/2015, 
ora 11:00:00, la Serviciul  Fiscal Municipal Curtea de Argeș. Sarcinile care grevează 
bunurile sunt: Nu se cunosc. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, tel. 0248.722159.
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data de 05.10.2015, ora 09,00  la sediul Primăriei din 
comuna Budeşti. Persoanele interesate pot solicita 
informaţii la biroul de Achiziţii Publice al Primăriei 
Budeşti, la tel. 0250/760374 int. 13, până la data de 
30.09.2015.

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, conform 
instrucţiunilor din documentaţia de atribuire până la 
data de 05.10.2015 ora 08,00 la sediul Comunei 
Budeşti. Licitaţia se poate desfăşura numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, în caz contrar 

procedura se va anula şi se reia în data de 12.10.2015. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea 
publicării este 15.09.2015.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă organi-
zarea licitaţiei publice deschise în vederea: Închirierii 
suprafeţei de 6,25 mp, proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ, situată la intersecţia Pieţei Ştefan cel 
Mare cu str. Mihai Eminescu, în vederea amplasării 
unei construcţii cu caracter provizoriu, conform HCL 
nr. 260 din 27.08.2015. Preţul minim de pornire la 
licitaţie este de 103,96 lei/mp/an conform HCL nr. 384 
din 16.12.2014; Licitaţia va avea loc în data de 09 
octombrie 2015, ora 14,00, la sala de şedinţe a 
Primăriei municipiului Piatra Neamţ, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofer-
telor se fac până la data de 08 octombrie 2015, ora 
16.30, inclusiv, la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu 
Publicul, Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări 
şi Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se 
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei. Relaţii 
suplimentare la telefon 0233/ 218991, interior 152, 
zilnic între orele 8,00 – 16,30.

SC Basarab Group SRL Bucureşti, str. Washington, 
nr. 24, et. 1, ap. 2, camera 1, sector 1, cod de identifi-
care fiscală 10363500, număr de ordine în registrul 
comerţului J40/2719/1998, prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL cu sediul în Ploieşti, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Prahova, dosarul nr. 9152/3/2014, 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII Civilă, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică la preţul de evaluare: 
21.474 acţiuni, reprezentând 17,68% din capitalul 
social al SC Basarab Mehedinţi Imobiliar SA Bucu-
reşti, S. 1, Şos. Chitila, nr. 88, J40/17375/2008, CUI 
24593525, la valoarea de 13,40 lei/acţiune, respectiv 
287751,60 lei; 292.927 acţiuni, reprezentând 40,88% 
din capitalul social al SC Primus Construct SA Bucu-
reşti, S. 1, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 171, 

J40/1639/1994, CUI 5259171, la valoarea de 10,20 lei/
acţiune, respectiv 2.987.855,40 lei; 1.258.020 acţiuni, 
reprezentând 14,13% din capitalul social al SC 
Sisteme de Echipamente de Comunicaţii ICRET SA 
Bucureşti, S. 1, Sos. Chitila, nr. 88, Biroul nr. 3, et. 4, 
J40/3418/2010, CUI 1566165, la valoarea de 2,34 lei/
acţiune, respectiv 2.943.766,80 lei. Persoanele intere-
sate sunt obligate să achiziţioneze caietul de prezen-
tare de la sediul lichidatorului şi să depună oferta 
împreună cu taxa de garanţie de 10% din valoarea 
stabilită pentru bunul scos la vânzare până cel mai 
târziu în preziua organizării licitaţiei. Licitaţia va 
avea loc în 08.10.2015, ora 13/30 la sediul lichidato-
rului judiciar, tel/fax 0244 519800.

PIERDERI
Schenker Logistics Romania (fosta Schenker 
Romtrans), număr O.R.C.B. J40/9578/1994, C.U.I. 
5905159 declară pierdute certificatele constatatoare 
aferente următoarelor Puncte de lucru: -Punct de 
lucru cu sediul în Constanţa, Port Constanţa Grup 
Exploatare, Judeţ Constanţa; -Punct de lucru Servi-
ciul Expediţii Depozitari Curtici, Adresă: Loc. 
Curtici, Oraş Curtici, Str. AL.I. Cuza, nr.2, Judeţ 
Arad; -Punct de Lucru- Serviciul Expediţii Inter-
naţionale Curtici. Adresă: Loc. Curtici, Oraş Curtici, 
Staţia CFR Curtici, Judeţ Arad; -Punct de lucru 
Oradea, adresa: şoseaua Borşului, nr.43, clădiri+ teren 
judeţ Bihor; -Punct de lucru Romtrans Expediţii şi 
Vămuiri- Lombarda Spedizioni Timisoara, Adresă: 
Comuna Giroc, Sat Chisoda, DN 59, KM 8, Judeţ 
Timiş; -Punct de lucru Romtrans Satu- Mare Adresă: 
Municipiul Satu Mare, B-dul Henri Coanda, Judeţ 
Satu Mare. Se declară nule.

Pierdut Autorizaţie de construire nr. 791/2010 emisă 
de Primăria Sector 3 pe numele Bărbieru Mihail- 
Florian. O declar nulă.

Declar pierdut (nul) contract de vânzare- cumpărare 
şi proces verbal aferent, schiţe aferente apartamen-
tului din Bucureşti, Str. Intr. Dridu nr.7, bl. F13, sc.C, 
ap. 102, Sector 1, pe numele lui Petrache Liviu 
încheiat cu S.C. ICRAL Pajura.

Niculescu Marcel Anton I.F. pierdut act adresă 
atribuire nr. fiscal instalat pe auto B73BGC cu serie 
aparat Microsif 03 serie aparat 13029 serie fiscală MB 
0487066496. O declar nulă.

S.C. TECON Engineering cu sediul Ploieşti, str. Negru 
Vodă nr.16, judeţul Prahova, J29/3071/2007, 
RO22804820, declar pierdută „Autorizaţie pentru 
efectuarea lucrărilor de proiectarea sistemelor şi insta-
laţiilor de limitare şi stingere a incendiilor” seria A, nr. 
0902 din 28.04.2011, eliberată de M.A.I., I.G.S.U.

S.C. TECON Engineering cu sediul în Ploieşti, str. 
Negru Vodă nr.16, judeţul Prahova, J29/3071/2007, 
RO22804820, declar pierdută „Autorizaţie pentru 
efectuarea lucrărilor de proiectarea sistemelor şi 
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în 
caz de incendiu” seria A, nr. 0900 din 28.04.2011, 
eliberată de M.A.I., I.G.S.U.

ANUNȚURI

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. 290 CRE. 110056 din 
09.09.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna 10, ziua 02. 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 02, luna octombrie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se 
vor vinde prin licitație publică (licitația I), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ground Evolution SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Crevedia, comuna Crevedia, strada Dealul Mare, nr. 701/52, cod poștal 137180, cod de identificare 
fiscală 28256204. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul), Prețul de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: 1. ATV Artic Cat Tungsten Met - ATV, model Artic Cat, tip 
1000, estimat din 2013, culoare tungsten metalizată, motor cu cilindeea de 952 cmc, cutie viteze de înaltă performanță, suspensii 
optimizate off road și amortizoare hidraulice reglabile, frâne hidraulice cu discuri, servodirecție, jante din aluminiu, troliu de 1360 
kg, evacuare Remus, portbagaj Speedtrack, scaun pasager, înmatriculabil în circulație. Era în stare de funcțiune, bine întreținut, 
fără urme de lovituri vizibile, 27.820 lei, 24%; 2. ATV Artic Cat Sunset Orange - ATV, model Artic Cat, tip 700, estimat din 2013, 
culoare portocaliu, motor de 44 CP, 695 cmc, cutie viteze de înaltă performanță, suspensii optimizate off road și amortizoare 
hidraulice reglabile, frâne hidraulice cu discuri, rezervor de 20,8 l, servodirecție, jante din aluminiu, troliu de 1360 kg, evacuare 
Remus, portbagaj Speedtrack, scaun pasager, înmatriculabil în circulație. Era în stare de funcțiune, bine întreținut, fără urme de 
lovituri vizibile, 22.290 lei, 24%; 3. ATV Artic Cat Viper Blue - ATV, model Artic Cat, tip 700, estimat din 2013, culoare albastru, 
motor de 44 CP, 695 CMC, cutie viteze deă înaltă performanță, suspensii optimizate off road și amortizoare hidraulice reglabile, 
frâne hidraulice cu discuri, rezervor de 20,8 l, servodirecție, jante din aluminiu, troliu de 1360 kg, evacuare Remus, portbagaj 
Speedtrack, scaun pasager, înmatriculabil în circulație. Era în stare de funcțiune, bine întreținut, fără urme de lovituri vizibile, 
22.290 lei, 24%; 4. Motocicletă KTM 450 – Motocicletă destinată pentru parcursuri off-road, motor cu cilindree de 450 cmc, cu 1 
cilindru, 4 timpi, estimat din 2013, starter electric, benzină, transmisie manuală, 5 viteze, frâne cu discuri hidraulice, rezervor 7,5 
l. Era în stare de funcțiune, bine întreținută, fără urme de lovituri vizibile, 17.250 lei, 24%; 5. Rulota 440 FD - Rulota tip Weinsberg 
440FQD, masa maximă autorizată 1.100 kg, 4 locuri de dormit. Dotari: rezervor apă 45 l, frigider 107 l, aragaz cu 3 ochiuri, boiler 
apă caldă, masă, chiuvetă bucătărie, dulapuri, banchete, pat permanent, baie complet echipată, chiuvetă baie, duș, wc ecologic, 
sistem de încălzire, plase de țânțari la geamuri, instalație electrică la 220 V, transformator 220 V ca/ 12 V cc. Nu s-a putut proba 
funcționarea instalațiilor pentru că nu era racordată la utilități. Din declarațiile debitorului și din inspecția vizuală a rezulatat că era 
în stare foarte bună, bine întreținută, estimată din 2013, fără urme de lovituri vizibile, 21.630 lei, 24%; 6. Rulotă 420 QD – Rulotă 
tip Weinsberg 420 QD, gabarit 6360 x 2200 x 2570 mm, masa proprie 900 kg, masa maximă autorizată 1.100 kg, 4 locuri de 
dormit. Dotari: rezervor apă 45 l, frigider 107 l, aragaz cu 3 ochiuri, boiler apă caldă, masă, chiuvetă bucătărie, dulapuri, 
banchete, pat permanent, baie complet echipată, chiuvetă baie, duă, wc ecologic, sistem de încălzire, plase de țânțari la geamuri, 
instalație electrică la 220 V, transformator 220 V ca / 12 V cc. Nu s-a putut proba funcționarea instalațiilor pentru că nu era 
racordată la utilități. Din declarațiile debitorului și din inspecția vizuală a rezulatat că era în stare foarte bună, bine întreținută, 
estimată din 2013, fără urme de lovituri vizibile, 21.630 lei, 24%; 7. Autoutilitară HOBY 70 HQ - Autorulotă, estimată din 2013, cu 
seria șasiu 1437437, motor fiat Ducato, motorină euro 5, tracțiune față, masa 2.287 kg, 3 locuri pe scaune, 4 locuri de dormit, cu 
cabină de baie și mobilier de bucătărie, dormitor și de cameră de zi. Era în stare bună de funcțiune, stare generală foarte bună, 
bine întreținută, fără urme de lovituri vizibile, 145.320 lei, 24%. Total: 278230 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. 350, persoană de contact: Tudose Laura Elena, cam. 24. Data afișării: 16.09.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Bușteni. Anunț. ANAF - 
D.G.R.F.F. Ploiești - A.J.F.P. Prahova - 
S.F.O. Bușteni, anunță organizarea 
licitației privind vânzarea imobilului - 
locuință situată în Sinaia, str. Ghioceilor 
nr. 2-12, jud. Prahova, compusă din: 
parter în suprafață utilă de 128,63 mp, 
terasă în suprafață de 21,29 mp, etaj în 
suprafață utilă de 126,48 mp, balcon în 
suprafață de 2,47 mp., proprietate a d-
lui. Popescu Gheorghe și a d-nei. 
Popescu Mihaela - Zizi. Licitația se va 
desfășura la sediul organului fiscal din 
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud. 
Prahova, în ziua de 29.09.2015, ora 
11.00. Prețul de pornire al licitației este 
de 280.080 lei, exclusiv T.V.A. Locuința 
este amplasată pe un teren în suprafață 
de 300 mp, domeniul privat al orașului 
Sinaia, concesionat. Anunțul nr. 
32170/15.09.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de 
contact: Mihai Voicu.




