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

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă scoa-
terea la concurs a funcţiilor publice de execuţie, 
vacante, de consilier clasa I, grad superior, Direcţia 
Credite şi Burse, ID 360935 şi de consilier clasa I, 
grad asistent, Direcţia Financiar-Contabilitate şi 
Resurse Umane, ID 360947. Concursul va avea loc 
la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din 
str.Caransebeş, nr.1, sector 1, Bucureşti, în data de 
19.05.2015, ora 10.00. Documentele necesare 
înscrierii la concurs, condiţiile generale, condiţiile 
specifice şi bibliografia sunt afişate la sediul insti-
tuţiei. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la Direcţia 
Financiar-Contabilitate şi Resurse Umane. Infor-
maţii  suplimentare se pot obţine la tel. 
021.310.19.05.

Direcţia Regională de Statistică a Municipiului 
Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcţii de execuţie vacante: -3 
posturi  de inspector debutant. Desfăşurarea 
concursului va avea loc la sediul Direcţiei Regio-
nale de Statistică a Municipiului Bucureşti, în data 
de 18.05.2015 orele 10,00, proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial, la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti. Dosarul de înscriere la examen trebuie 
să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute  în  H.G. nr.611/2008. Condiţiile de 
participare la concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul şi pe site-ul D.R.S.M.B. www.bucuresti.
insse.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului 
Bucureşti şi la numărul de telefon 0213.13.20.81.

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide” organizează, în 
ziua de 25 mai 2015, ora 8:00, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător ştiinţific, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul 
Filologie română, specializarea Dialectologie-Soci-

olingvistică. Concursul se va desfăşura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Institutului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Institu-
tului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon: 0332/101 115.

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide” organizează, în 
ziua de 25 mai 2015, ora 9:00, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul 
III, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, 
în domeniul Filologie română, specializarea Istoria 
literaturii române. Concursul se va desfăşura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul personal-
ului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Institutului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Institu-
tului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon: 0332/101 115. 

Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de 
Filologie Română „A. Philippide” organizează, în 
ziua de 25 mai 2015, ora 10:00, concurs pentru 
ocuparea postului de cercetător ştiinţific, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, în domeniul 
Filologie română, specializarea Lexicologie-Lexi-
cografie. Concursul se va desfăşura conform Legii 
319/2003 privind Statutul personalului de cerce-
tare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publicării 
anunţului, la sediul Institutului.  Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul Institu-
tului şi/sau de la Biroul Resurse Umane, 
Salarizare, telefon: 0332/101 115.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi noi, 
tablouri, icoane pe sticlă, reviste vechi, vederi, 
bibelouri, vaze, ceramică veche, porţelan, sfeşnice, 
deplasare la domiciliu. 0751.221.166.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar, 
anunţă inchirierea unei hale in suprafata de 735,22 
mp, reprezentand spaţii de depozitare situata in 

com Bucov, sat Bucov, Soseaua D.N. 1B, Parcela 
2249/7; 8; 9; 10; 11; Tarla: 56, jud. Prahova, la 
preţul de 2206 euro/luna + TVA, respectiv 3 euro/
mp + TVA. Chiriasul urmeaza sa suporte paza si 
utilitaţile pentru conservarea imobilului. Relaţii 
suplimentare la tel: 0344104525.

CITAȚII  
Numita Kizilsu Angela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com. Viişoara, sat Viişoara Mică, este 
chemată în data de 21 mai 2015 la Tribunalul 
Botoşani, în proces cu Mocanu Elena, dosar 366/ 
217/ 2013.

Pârâtul Mititelu Romică, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Podul Iloaiei, str. Decebal, nr. 21, jud.
Iaşi, este citat la data de 06.05.2015, la sala 27, 
orele 8:30, CII civil la Judecătoria Petroşani, în 
proces cu Dimieru Rodica Floarea şi Dimieru 
Horaţiu-Mihai, în dosarul 9130/278/2012, pentru 
fond partaj bunuri comune/ lichidarea regimului 
matrimonial. 

Citez pe Tatarici Adina şi Tatarici Aurel pentru 
ziua de 20.04.2015, ora 8,30 la Judecătoria Turnu 
Măgurele având proces de succesiune cu recla-
manta Cazacu Leana în dosarul nr. 61/329/2015.

Pârâta Firică (Mitrana) Floricica, ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Călmăţuiu, jud. 
Teleorman, pârâtă în dosarul civil nr. 242/292/2015 
având ca obiect stabilire domiciliu minor, exer-
citare autoritate părintească şi stabilirea 
contribuţiei lunare de întreţinere, este citată la 
Judecătoria Roşiori de Vede, judeţul Teleorman în 
data de 06.05.2015, orele 8,30.

Tănase Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
strada Dealul Bucium nr. 10A, Iaşi, jud. Iaşi, este 
chemat la Judecătoria Iaşi, cu sediul în Iaşi, strada 
Anastasie Panu, nr. 25, jud. Iaşi, în ziua de 
27.05.2015, ora 8.30 a.m., în calitate de pârât, în 
dosarul 5401/245/2015, în proces cu E.ON Energie 
Romania SA în calitate de reclamant, având ca 
obiect cerere de valoare redusă. 

Numitul RADU COSTEL – TIBERIUS, domi-
ciliat în Iaşi, str. Vlădiceni nr. 14, cămin tr. III, etaj 
4, ap. 55, judeţul Iaşi, CNP 1870526131151, este 
chemat la Judecătoria Iaşi, secţia Civilă, în dosar 
nr. 31244/245/2014, în data de 5.05.2015, ora 8.30, 
la Completul de judecată nr. 22 M, având calitatea 
de pârât, în acest dosar, având ca obiect “divorţ 
fără minori”, reclamantă fiind Radu Sorina.

Domnul, Dumitru Cristian, în calitate de pârât, 
este chemat în judecată în data de 06 mai 2015, ora 
09.00, la Complet Amânat Bîrjovanu I – camera 
Sala penal, în dosarul civil nr. 4151/291/2014 aflat 
pe rolul Judecătoriei Roman, având ca obiect 
acţiune în constatare vânzare, în contradictoriu cu 
reclamantul Mihalcea Mitica.

Sugizaki Hirosni, identificat prin paşaport nr. 
TF1902924, domiciliat în Japonia, Tokyo, Sugina-
mi-Ku, Asagawa-Minami 1-30-41, este chemat în 
calitate de pârât la: Judecătoria Slobozia, cu sediul 
în municipiul Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 
12, judeţul Ialomiţa, în dosar nr. 85/312/2014, cu 
termen de judecată la data de: 14.05.2015, ora 8,30, 
având ca obiect divorţ cu copii. În caz de neprezen-
tare, procesul se va judeca în lipsa părţilor.

România. Judecătoria Sânnicolau Mare- Timiş. 
D o s a r  n r.  1 9 9 6 / 2 9 5 / 2 0 1 4 .  C i t a ţ i e  n r. 
1996/295/2014. Pârâtul Petrica Ioan-Nicu CNP 
1750319353944, domiciliat în loc. Teremia Mică, 
nr. 34, jud. Timiş, este citat la Judecătoria Sânni-
colau Mare, la data de 21.04.2015, ora 09:00, în 
process  cu  Pe t r i ca  F lorent ina  –  CNP 
2760503205029, domiciliată în loc. Teremia Mică 
nr. 34, jud. Timiş în calitate de reclamanta, cauza 
având ca obiect: “cererea de desfacere a căsătoriei 
prin divorţ”. Preşedinte Judecător, Lăzău 
Mihaela. Grefier, Liga Elisabeta.

ANAF – Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Iaşi. Halip (fostă Calfa) 
Aida Mihaela - cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 93, bloc V1, Sc. C, ap. 2, 
judeţul Iaşi, în calitate de intimat, este chemată la 
Curtea de Apel Iaşi, Sectia Civilă, str. Elena 
Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, camera nr. VI „Dimi-
trie Alexandresco” - Etaj II, Civil - Recurs_01, în 
ziua de 05.05.2015, în dosarul nr. 3873/99/2012*/
a1, în proces cu Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi, str. A. Panu, nr. 26, în 
calitate de recurent - creditor, pentru Recurs - 
Angajarea răspunderii conform art. 138 din 
Legea 85/ 2006.

SC Highway Maintenance SRL, cu ultimul sediu 
cunoscut în Bucureşti, sector 3, str. Laborator, nr. 
135, J40/10861/2010, CUI RO27686300, este citată 
în calitate de pârâta la Judecătoria Piteşti, cu 
sediul în Piteşti, B-dul Eroilor, nr.5  jud.Argeş, în 
dosarul nr.25509/280/2013,  pentru data de 
19.01.2015, în proces cu SC International Lazar 
Company.

Puriu Roxana este chemată la Tribunalul Dolj în 
data de 05.05.2015, C2AMF, ora 9.00, în dosarul 
21/215/2014, în proces cu Almăjanu Marius pentru 
exercitare autoritate părintească.

DIVERSE
Cumpăr discul vinyl (LP) Gică Petrescu - La masă 
cu amicii mei! (ELECTRECORD ST-EDE 03830). 
Telefon: 0762.146.153.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Şi Asociaţii SPRL 
notifică creditorii cu privire la deschiderea proce-
durii generale a falimentului prevăzută de Legea 
nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC De Franghii 
Construcţii Transporturi Daniel SRL cu sediul în 
sat Tantareni, comuna Blejoi nr. 396, judeţul 
Prahova, J29/615/1991, CUI 1348403, în dosarul 
5179/105/2014 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea 
creanţelor născute după data deschiderii proce-
durii generale a insolvenţei este 08.05.2015. 
Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, 
afişare şi comunicare a tabelului suplimentar de 
creanţe –05.06.2015, termenul de depunere a 
contestatiilor –23.06.2015, termenul de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat –03.07.2015. 
Următorul termen de judecată a fost fixat pentru 
data de 30.06.2015. Pentru relaţii: 021.318.74.25. 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud prin Incheierea civilă 
nr. 323 /8.04. 2015 a dispus deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului împotriva debitorului 
SC X Game Pro SRL Bistrița, dosar nr. 
848/112/2015, desemnând ca  lichidator judiciar 
provizoriu cabinetul individual de insolvenţă 
Şerban Simion, cu sediul in Bistriţa str.Vadului nr. 
4. Procedura se va desfăşura la următoarele 
termene: 1.termen limită pentru inregistrarea 
cererilor de admitere a creanţelor: 20.05.2015; 2.  
pentru intocmirea tabelului preliminar al 
creanţelor la data de 5.06. 2015; 3.termen pentru 
depunerea eventualelor contestaţii la 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului preliminar de 
creanţe; termen  pentru afişarea tabelului definitiv 
al creanţelor la data de 15.06.2015. Adunarea 
creditorilor se va desfăşura în ziua de 10.06.2015 
ora 12,00 la sediul secundar al lichidatorului din 
Bistriţa, str. Simion Bărnuţiu nr. 40.

Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform incheierii din data de 
11.03.2015 pronunţată de Tribunalul  Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 351/105/2015 , 
anunţă deschiderea procedurii simplificate a  insol-
ventei debitoarei SC Car Sell Expert SRL, cu 
sediul social in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 114B, 
jud. Prahova, CUI 18786866, J29/1343/2006.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor este 10.05.2015. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 20.05.2015.  Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este  
22.06.2015.  Prima adunare a creditorilor la data 
de 27.05.2015, ora 14/00, la sediul lichidatorului 
judiciar.

SOMAȚII  
Somaţie de uzucapiune. Dosa nr. 1861/265/2013. 
Reclamanţii Burulea Petru şi Burulea Grighelia 
domiciliaţi în comuna Poienile Zagrei nr. 130, jud. 
Bistriţa-Năsăud, au solicitat a se constata dobân-
direa dreptului de proprietate prin uzucapiune de 
către defuncţii Burulea Gavrilă şi soţia Burulea 
Safta, asupra unei suprafeţe de teren înscrisă în cf 
82 nr top 672/b Poienile Zagrei. Aducem la cunos-
tinta persoanelor intereste, faptul că au posibili-
tatea legală de a formula opoziţie, în termen de 6 
luni de la emiterea prezentei, în caz contrar 
instanţa va trece la judecarea cauzei. Emisă în 
baza încheierii din data de 08 octombrie 2014.

ROMÂNIA. Instanţa: Judecătoria sector 4 
Bucureşti- Secţia Civilă; Dosar nr. 8755/4/2014; 
Data emiterii: 09.04.2015. Somaţie emisă în 
temeiul încheierii de şedinţă din data de 
12.03.2015: Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, sub nr. 
8755/4/2014, posesorii Dicu Tudor, având domi-

ANUNŢURI

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. 11890. Nr. 48628 din 

14.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna aprilie 

ziua 30. 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, luna aprilie, anul 2015, ora 11, în localitatea Târgoviște, 

str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-I-a) 

următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Nik-Dan Com SRL cu 

domiciliul fiscal în localitatea Lucieni, com. Lucieni, jud. Dâmbovița, cod de identificare 

fiscală 6030183. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară furgon Fiat 

Doblo, an PIF 2006, NI ZFA22300005453080, DB-24-YRA. Prețul de evaluare sau de 

pornire a licitației, exclusiv TVA: 9.560 lei. Cota TVA / neimpozabilă *): 24%. Total: 

9.560 lei. Cota TVA / neimpozabilă *): 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată 

pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% neimpozabilă 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. Bunurile mobile mai sus menționate nu sunt 

grevate de sarcini. 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; 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. 322, persoană de contact: 

Sasu Mihaela. Data afișării: 17 aprilie 2015.
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ciliul în Bucureşti, sector 6, str. Drumul Taberei, nr. 
19, bl. 2-S-14, et.9, ap. 118 şi Dicu Marin cu domi-
ciliul în Bucureşti, şos. Giurgiului, nr. 126A, bl.16, 
ap.37, sector 4, au invocat dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra imobilului 
cu adresa poştală în Bucureşti, str. Odei nr.49, 
sector 4, în suprafaţă de 664 mp, cu următoarele 
vecinătăţi: la N -imobilul din str. Roşiori nr. 3B; S 
-str. Odei; V -imobilele din Str. Roşiori nr. 5 şi nr. 
5A-5B; E -imobilul din str. Odei nr. 49A şi propri-
etatea lui Voicu Ecaterina. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea că, în 
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii. Prezenta somaţie: -se afişează la 
imobilul în litigiu, aşa cum a fost identificat mai 
sus, la sediul Judecătoriei sectorului 4 Bucureşti, la 
biroul teritorial de cadastru şi publicitate imobi-
liară sector 4, precum şi la sediul Primăriei sector 
4. -se publică în două ziare de largă răspândire, din 
care unul de circulaţie naţională. Preşedinte, 
Claudiu Drăguşin; Grefier, Mona-Lisa Voicu.

Somaţie. Emisă în temeiul încheierii civile din 25 
martie 2015. Având în vedere cererea formulată de 
reclamantul Smuliac Ioan, identificat prin CNP 
1720423241631, domiciliat în comuna Bocicoiu 
Mare, sat Lunca la Tisa nr. 104/A, jud. Maramureş, 
având ca obiect constatarea dobândirii dreptului 
de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului 
reprezentând teren având suprafaţa de 2.794 mp 
situat în locul numit “Grădina Casei” în intra-
vilanul comunei Bocicoiu Mare potrivit propunerii 
din nota de constatare întocmită de către ing. 
Lieberman David, ce urmează a fi dezmembrat, 
somează persoanele interesate care pot dovedi un 
drept sau un interes legitim să formuleze opoziţie 
în termen de şase luni de la publicarea prezentei 
somaţii. În cazul în care, în termen de şase luni de 
la emiterea publicaţiei prezentei somaţii, nu s-a 
formulat opoziţie, instanţa va proceda la judecarea 
cererii formulate de reclamant. (Dosar nr. 
483/307/2015)

Somaţie Data emiterii: 20.02.2015. Judecătoria 
Zimnicea, judeţ Teleorman, prin încheierea de 
şedinţă din data de 18.02.2015, pronunţată în 
dosarul nr. 3253/339/2014, a dispus emiterea 
SOMAŢIEI privind pe reclamantul Stoian Gheo-
rghe, cu domiciliul în oraşul Zimnicea, strada M.R. 
Paraschivescu, nr. 18, judeţul Teleorman, care a 
invocat dobândirea proprietăţii prin uzucapiunea 
de lungă durată (din 14.04.1954 - 06.01.2008 
Stoian Tudor, 06.01.2008 - la zi Stoian Gheorghe) a 
terenului în suprafaţă  totală de 513 m.p. situat în 
intravilanul oraşului Zimnicea, str. Miron Radu 
Paraschivescu, nr. 18, judeţ Teleorman, categoria 
de folosinţă “curţi construcţii” având ca vecinătăţi 
la N - str. M.R. Paraschivescu, pe o distanţă de 
13,92 m.., la E - Pistol Ion, pe o distanţă de 37,07 
m.., la S - Spiridon Gheorghe, pe o distanţă de 
14,04 m. şi la V - Fieraru Anghel, pe o distanţă de 
36,88 m.. imobilpe care sunt amplasate, 
construcţiile C1 - casă de locuit (P-1), ridicat în 
anu8l 1999, în suprafaţă totală de 152 m.p. şi C2, 
casă de locuit ridicată în anul 1954, în suprafaţă de 
72 m.p., că posedă bunurile sub nume de propri-
etar de peste 30 de ani, bunuri moştenite de mama 
reclamantei, numita Stama Elena (decedată), de la 
părinţii acesteia, Stama Gheorghe şi Stama 
Ecaterina, asupra terenului intravilan de 500 mp 
(530 mp din măsurători), situat în Zimnica, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 5, jud. Teleorman, cu 
vecinătăţile: N - Ionescu Ion, S - Nicolae Bălcescu, 
E - Săftoiu Ion, V - Flămânzeanu Nicoleta Otilia, 
pe care se află o casă de locuit, în suprafaţă de 63 
mp (54 mp din măsurători), construită din pământ 
bătut şi compusă din două camere, conform plan-
ului de aplasament depus la dosar. Toţi cei intere-
saţi să facă opoziţie, se vor adresa instanţei în scris, 
cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 6 luni 
de la emiterea celei din urmă publicaţii se va trece 
la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Consiliul de Administraţie al SC 
Proiect Braşov SA, cu sediul în Braşov, str. Iuliu 
Maniu nr. 43, convoacă Adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor în data de 20.05.2015, ora 
10.00, la sediul societăţii pentru acţionarii înregis-
traţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
de 01.05.2015, cu următoarea ordine de zi: 
-Alegerea Administratorului, Consiliul de Admin-
istraţie, şi Auditorul, -Administratorul şi Consiliul 
de Administraţie se alege pentru un mandat de 4 
ani, -Auditorul pentru un mandat de 3 ani.

Administratorul Unic al S.C. ICPET  ECO S.A. 
Bucureşti –cu sediul social în Bucureşti, sector 4, 
Şos. Berceni nr.104, C.U.I. RO16951894, Nr. Ord. 
Reg. Com. J40/18841/2004 –convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. ICPET 

ECO S.A. Bucureşti în data de 21 Mai 2015 –ora  
12,00– la sediul social din Bucureşti, sector 4, Şos. 
Berceni nr. 104. În cazul neîntrunirii cvorumului, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 
S.C. ICPET ECO S.A, în a doua convocare, va 
avea loc în data de 22 Mai 2015 -ora 12,00– în 
acelaşi loc. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din S.C. ICPET 
ECO S.A. Bucureşti este următoarea: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea Raportului Administratorului 
Unic pentru activitatea desfăşurată în anul 2014; 
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului Cenzorilor 
privind gestiunea societăţii pe anul 2014; 3. Prez-
entarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale 
pentru anul 2014; 4. Prezentarea şi aprobarea 
Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pentru anul 2015; 5. Prezentarea şi aprobarea 
Programului de Investiţii şi Surse de Finanţare 
pentru anul 2015; 6. Descărcarea de gestiune a 
Administratorului Unic pentru activitatea pe anul 
2014; 7. Diverse. 

COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRII 
GENERALE A S .C.  FABERROM S.A. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. 
FABERROM S.A., cu sediul în Bucureşri, Bd. 
Iuliu Maniu, nr.7, Sector 6, înmatriculată la Regis-
trul Comerţului sub nr. J40/620/1991, CUI 455053; 
La solicitarea dnei Schoppmeyer Daniela, actionar 
majoritar si Director General al SC  Faberrom SA, 
in temeiul art.117 ind. 1 din Legea nr.31/1990 se 
completează Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acţionarilor FABERROM S.A., convocată pentru 
data de 04.05.2015, ora 14.oo la sediul societăţii, 
din Bucureşti, Bd.Iuliu Maniu, nr.7 sector 6 după 
cum urmează: După punctul 6 al ordinii de zi se 
vor introduce următoarele puncte noi: 7. - Revo-
carea următorilor membri ai Consiliului de 
Administraţie: - Christescu Gheorghe, cu domi-
ciliul în Bucureşti, Sector 5, Str. Balomir, nr.25, 
identificat cu C.I. seria RT nr.906033, CNP 
1510719400137; - Barbu Cristel, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 6, str. Cetatea de Baltă, nr.2, bloc 
P13, et.3, ap.65, identificat cu C.I. seria RX 
nr.411270, cnp 1640123400442; - Chiţimiea Petre, 
cu domiciliul în Bucureşti, Sector 3, Bd. Nicolae 
Grigorescu, nr.45, bl.C1, sc.5, ap.51, identificat cu 
C.I. seria RD nr.750211, CNP 1610424400021; - 
Tudose Mihaela, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 
4, Calea Văcăreşti, nr.201, bl.87, sc.B, et.1, ap.37, 
identificată cu C.I. seria RR nr.444794, CNP 
2551027400091; - Popa Angela, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 2, Aleea Lunguleţu, nr.6, bl. D14, 
sc.1, et.6, ap.27, identificată cu C.I. seria RT 
nr.625999, CNP 2550105400272. 8. Alegerea unor 
noi membri ai Consiliului de Administraţie, în 
număr de 4, pentru un mandat de 4 ani, în 
persoana următorilor: - Christian Schoppmeyer, 
cetăţean german, cu domiciliul în Bucureşti, Bd.
General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, et.2, ap.9, 
sector 6, identificat cu Paşaport german nr.
C4W3F8HV2 la data de 24.08.2010, CNP 
7770601400016, având absolvită şcoala superioară 
în domeniul economic şi îndeplinind calitatea de 
director general la societatea MORPHO CARDS 
ROMÂNIA SRL din anul 2007; - Constantin Popa, 
cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Azurului, nr.5, bl.118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6, 
identificat cu C.I. seria RD, nr. 561979, emisă de 
SPCEP Sector 6, la data de 29.02.2008, CNP 
1720303461540, având studii superioare în ştiinţe 
economice, specializare management; - Oana 
Popa, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, 
str. Azurului nr.5, bl. 118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 
6, identidicată cu C.I., seria RR, nr.573989, emisă 
de SPCEP Sector 6, la data de 20.03.2009, CNP 
2751212461539, având studii superioase în dome-
niul juridic, farmacie şi chimie; - Cernea Mihail 
Valentin, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Agnita nr.51, Sector 6, identificat cu 
C.I. seria RX, nr.288842, emis de SEP, la data de 
30.03.2005, CNP 1870304460063, având studii 
superioase în  domeniul ştiinţelor sociale. 9. 
Alegerea unui nou Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, în persoana d-nei Daniela Schop-
pmeyer, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, 
et.2, ap.9, sector 6, identificată cu C.I. seria DP, nr. 
142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD, 
CNP 2800524450018 pentru un mandat de 4 ani. 
10. Împuternicirea d-nei Daniela Schoppmeyer, 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie să 
semneze hotărârea Adunării Generale a Acţion-
arilor şi Actul Constitutiv actualizat, precum şi 
mandatarea d-nei av.Jelea Silvia Maria, domicil-
iată în Mun.Alexandria, str. Mărăşeşti nr.29, jud. 
Teleorman, identificată cu CI seria TR nr.331592, 
eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 
28.08.2009, să efectueze formalităţile de înregis-
trare a hotărârilor Adunării la Registrul 
Comerţului, precum şi orice alte formalităţi nece-
sare pentru aplicarea acestora. Punctul 7 
„Diverse” se renumerotează şi va deveni pct.11. În 

consecinţă, Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acţionarilor convocată pentru data de 04.05.2015, 
ora 14.00 la sediul societăţii va avea următorul 
conţinut: 1.  Reportul Consiliului de Administraţie 
pe anul 2014. 2. Prezentarea şi aprobarea situ-
aţiilor financiare pe anul 2014, bilantu contabil, 
contul de profit şi de pierderi, anexele legale. 3. 
Raportul auditorului pentru anul 2014. 4. Descăr-
carea de gestiune a Consiliului de Administraţie 
pentru anul 2014. 5. Prezentarea şi aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015. 
6. Prelungirea mandatului Consiliului de Adminis-
traţie pentru o perioadă de 4 ani. 7. Revocarea 
următrilor membri ai Consiliului de Administraţie: 
- Christescu Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti, 
Sector 5, Str. Balomir, nr.25, identificat cu C.I. seria 
RT nr.906033, CNP 1510719400137;- Barbu 
Cristel, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 6, str. 
Cetatea de Baltă, nr.2, bloc P13, et.3, ap.65, identi-
f icat  cu  C.I .  ser ia  RX nr.411270,  cnp 
1640123400442; - Chiţimiea Petre, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu, nr.45, 
bl.C1, sc.5, ap.51, identificat cu C.I. seria RD 
nr.750211, CNP 1610424400021; - Tudose Mihaela, 
cu domiciliul în Bucureşti, Sector 4, Calea 
Văcăreşti, nr.201, bl.87, sc.B, et.1, ap.37, identifi-
cată cu C.I .  ser ia  RR nr.444794,  CNP 
2551027400091; - Popa Angela, cu domiciliul în 
Bucureşti, Sector 2, Aleea Lunguleţu, nr.6, bl. D14, 
sc.1, et.6, ap.27, identificată cu C.I. seria RT 
nr.625999, CNP 2550105400272. 8. Alegerea unor 
noi membri ai Consiliului de Administraţie, în 
număr de 4, pentru un mandat de 4 ani, în 
persoana următorilor: Christian Schoppmeyer, 
cetăţean german, cu domiciliul în Bucureşti, Bd.
General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, et.2, ap.9, 
sector 6, identificat cu Paşaport german nr.
C4W3F8HV2 la data de 24.08.2010, CNP 
7770601400016, având absolvită şcoala superioară 
în domeniul economic şi îndeplinind calitatea de 
director general la societatea MORPHO CARDS 
ROMÂNIA SRL din anul 2007; - Constantin Popa, 
cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, str. 
Azurului, nr.5, bl.118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 6, 
identificat cu C.I. seria RD, nr. 561979, emisă de 
SPCEP Sector 6, la data de 29.02.2008, CNP 

1720303461540, având studii superioare în ştiinţe 
economice, specializare management; - Oana 
Popa, cetăţean român, cu domiciliul în Bucureşti, 
str. Azurului nr.5, bl. 118 A, sc.A, et.6, ap.38, sector 
6, identidicată cu C.I., seria RR, nr.573989, emisă 
de SPCEP Sector 6, la data de 20.03.2009, CNP 
2751212461539, având studii superioase în dome-
niul juridic, farmacie şi chimie; - Cernea Mihail 
Valentin, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Agnita nr.51, Sector 6, identificat cu 
C.I. seria RX, nr.288842, emis de SEP, la data de 
30.03.2005, CNP 1870304460063, având studii 
superioase în  domeniul ştiinţelor sociale. 9. 
Alegerea unui nou Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie, în persoana d-nei Daniela Schop-
pmeyer, cetăţean român, cu domiciliul în 
Bucureşti, Bd.General Vasile Milea, nr.9, bl.A, sc.A, 
et.2, ap.9, sector 6, identificată cu C.I. seria DP, nr. 
142263, emisă la data de 18.03.2011 de DEPABD, 
CNP 2800524450018 pentru un mandat de 4 ani. 
10. Împuternicirea d-nei Daniela Schoppmeyer, 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie să 
semneze hotărârea Adunării Generale a Acţion-
arilor şi Actul Constitutiv actualizat, precum şi 
mandatarea d-nei av.Jelea Silvia Maria, domicil-
iată în Mun.Alexandria, str. Mărăşeşti nr.29, jud. 
Teleorman, identificată cu CI seria TR nr.331592, 
eliberată de SPCLEP Alexandria la data de 
28.08.2009, să efectueze formalităţile de înregis-
trare a hotărârilor Adunării la Registrul 
Comerţului, precum şi orice alte formalităţi nece-
sare pentru aplicarea acestora. 11. Diverse. În caz 
de neîntrunire a cvorumului legal de desfăşurare a 
AGA FABERROM S.A. aceasta se va întruni în 
data de 05.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. 
FABERROM S.A. Prin CONSILIUL DE ADMIN-
ISTRAŢIE. Preşedinte: CERNEA DĂNUŢ – 
Decedat. Membri: Christescu Gheorghe; Barbu 
Cristel; Chiţimiea Petre; Tudose Mihaela; Popa 
Angela; Schoppmeyer Daniela.

LICITAȚII
A.N.I.F. - Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Func-
iare Buzău Moldova – Sud, cu sediul în Focşani, 
b-dul Brăilei, nr.121 bis, organizează pe data de 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Numar operator date cu 

caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 8416700/2015. Nr. 11626 din 

15.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 

imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 15. 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 30, luna 

aprilie,orele10, anul 2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde 

prin licitație publică (licitația a-II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a 

debitorului SC Matinal SRL cu sediul fiscal în localitatea Lehliu Gară, sat Răzvani, bl. x, 

sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală 8416700. Ansamblu de bunuri imobile 

compus din: - clădire spațiu comercial în suprafață de 183 mp, compus din 3 camere, 

construită din bolțari de beton, învelitoare din tablă, fundații de beton, șarpanată 

lemn, cu instalații de apă și electricitate. Stare de uzură aprox. 10%, situata în 

localitatea Lupșanu jud. Călărași; - teren intravilan, curți construcții în suprafață de 

1385 mp. Total valoare ansamblu de bunuri imobile: 106.614 Ron (exclusiv TVA). Cota 

de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile 

taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA, conform art. 141, alin. 

(2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de 

următoarele: nu sunt. Creditori: X. Sarcini: X. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 

precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, 

dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației 

(ce se va vira în contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria 

Municipiului Călărași - beneficiar AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate 

română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 

emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 

data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 

înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească 

competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în 

conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 

obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa 

la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 - 16.30. Data 

afișării: 15.04.2015.
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29.04. 2015, ora 10:00, licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea mijlocului fix aprobat la casare: 
Lot.1. Remorcă basculantă 2 RB 5A, defectă, SPE 
2 LEICA, com.Năneşti, jud.Vrancea - preţ pornire 
3750 lei inclusiv TVA. Caietul de sarcini se oferă 
gratuit la sediul A.N.I.F. - Filiala Teritorială de 
Îmbunătăţiri Funciare Buzău Moldova – Sud şi 
conţine informaţii referitoare la procedură, 
precum şi documentele de calificare ce se depun de 
către participant, cu cel mult 5 zile înainte de 
începerea licitaţiei. În caz de neadjudecare, lici-
taţia se va repeta pe 08.05.2015 şi 15.05.2015, la 
ora 10:00, în Focşani, b-dul Brăilei, nr.121 bis, jud.
Vrancea. La licitaţie poate participa orice persoană 
fizică sau juridică, aptă din punct de vedere fiscal. 
Cota de cheltuieli de participare este de 5% din 
preţul de pornire. Informaţii suplimentare la 
telefon 0237.213.977 interior 2623. 

ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare 
Buzău – Moldova Sud cu sediul în Focşani, str 
Brăilei, nr 12 bis, jud Vrancea, organizează licitaţie 
de vânzare a mijloacelor fixe aprobate la casare în 
localitatea Buzău. Listele cu mijloacele fixe se pot 
consulta la sediul administrativ al ANIF – Unitatea 
de Administrare Buzău, str Frăsinet, nr 2, jud 
Buzău. Mijloacele fixe pot fi vizionate la depozitul 
situat în str Orizontului, nr 1, jud Buzău. Licitaţia 
va avea loc în localitatea Buzău, str Frăsinet, nr 2, în 
data de 28.04.2015 ora 10:00. Următoarea licitaţie în 
caz de neadjudecare va avea loc în municipiul 
Buzău, str Frăsinet nr 2, în data de 08.05.2015 ora 
1000 şi 22.05.2015 ora 10:00. Date suplimentare 
privind organizarea licitaţiei, condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească participanţii pentru a 
putea fi admişi, preţul de pornire precum şi cota de 
cheltuieli de participare se pot obţine la telefon 
0238725417, fax 0238446441.

Primăria comunei Fântânele cu sediul în comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi avînd cod fiscal 16407184, 
în calitate de autoritate contractantă, închiriază 
prin licitaţie publică spaţiu situat în comuna 
Fântânele – Dispensar Uman, în suprafaţă de 

20,40 mp în vederea amenajării unui punct farma-
ceutic. Procedura închirierii: licitaţie publică. 
Durata închirierii: 5 ani cu posibilitatea prelungirii 
prin act adiţional, prin acordul părţilor. Caietul de 
sarcini poate fi achiziţionat de la sediul Primăriei 
(registratură) de luni pînă vineri, între orele 8,00-
16,00. Documentele solicitate în caietul de sarcini 
împreună cu oferta financiară vor fi depuse pînă în 
data de 06.05.2015, ora 16,00 la sediul Primăriei 
comunei Fântânele, judeţul Iaşi. Licitaţia publică 
va avea loc în data de 07.05.2015, ora 10,00 la 
sediul Primăriei comunei Fântânele, judeţul Iaşi. 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta 
la tel/ fax 0232413654, sau Mail: primariafantan-
eleiasi@yahoo.com.

Debitorul SC Cristiana Med Vet SRL cu sediul în 
Hinova,  jud.  Mehedinti ,  CIF:  5175860, 
J25/52/1994, aflată în procedura de faliment, dosar 
nr. 3659/101/2013 prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare: Pușcă tranchilizantă, 
tipul DAN-INJEDT, model JM, nr. 8631 la un preț 
de pornire a licitației de 8560,00 lei fără TVA. 
Licitatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în data de 
22.04.2015 orele 12:00. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea la Raiffeisen Bank 
Sucursala Dr.Tr.Severin, până la începerea licitaţiei 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitaţ iei si achizitionarea caietului de sarcini. Nr. 
cont: RO28RZBR0000060015646668. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop 
şi pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare.  Relaţi i  suplimentare la tel . 
0742592183, fax : 0252354399. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvență SPRL.

P u b l i c a ţ i e  d e  v â n z a r e ,  D VA  I P U R L , 
tel.0362.422.980, fax: 0362.404.675, email: insol-
venta@dvamm.ro, în calitate de lichidator judiciar 

desemnat în dosarul nr.3719/100/2014 al Tribunal-
ului Maramureş, pentru falimentul debitoarei SC 
Vinninvest SRL, cu sediul în Baia Mare, Str.Oituz, 
nr.3A, Jud.Maramureş, anunţă vânzarea prin lici-
taţie publică la data de 24.04.2015, ora 10.00 a 
imobilului: Corp unitar de proprietate situat în 
Baia Sprie, Pasul Gutâi pe DN18, înscris în CF 
nr.51248 Baia Sprie, compus din construcţii 
cabană, garaj, magazie 1, magazie 2 şi teren 
aferent în suprafaţă de 1.836mp, având un preţ de 
pornire de 63.300 de Lei, şi reprezintă 50% din 
valoarea stabilită în raportul de evaluare și din 
prețul de pornire de 126.600 de Lei al primei lici-
tații. Dacă nu se obține prețul de începere a lici-
tației și există cel puțin 2 licitatori, bunul va fi 
vândut, la acest termen, la cel mai mare preț oferit. 
Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o 
singură persoană care oferă prețul de pornire al 
acestei licitații. Licitația are loc la sediul lichidator-
ului judiciar DVA IPURL din Baia Mare, Str.
Victoriei, nr.59A, ap.17-18, Jud.Maramureş. 
Potenţialii cumpărători vor depune oferte de 
cumpărare şi garanţia de participare la licitaţie, în 
procent de 10% din preţul de pornire, în contul 
nr.RO24BPOS25003073390ROL01, deschis la 
Bancpost- Baia Mare, titular cont SC Vinninvest 
SRL, până cel târziu la data și ora ținerii ședinței 
de licitație. Participanţii au obligaţia să aducă la 
cunoștința lichidatorului judiciar cel târziu până la 
ora organizării şedinţei de licitaţie dovada achitării 
garanției (prin copie a ordinului de plată vizat de 
bancă). Pasul de supraofertare la licitație va fi de 
5% din prețul de pornire al fiecărei licitații.

Anunţ de licitaţie: 1.Informaţii generale privind 
concedentul: Primăria Comunei Răteşti,  Comuna 
Răteşti, Sat Tigveni, DJ 702 G, Nr. 26, Judeţ 
Argeş, tel.0248-664066, fax.0248-664011, e-mail: 
primariaratesti@yahoo.com. 2.Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: Clădire administra-
tivă situată în satul Furduiești, com. Rătești, 
județul Argeș, an construire 1920, suprafața 
construită 69,60 mp. 3.Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1 Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: În baza 
unei cereri scrise de la sediul Primăriei Rătești din 
data de 15.04.2015 până la 30.04.2015, luni – 
vineri, orele 08.00 – 12.00. 3.2. Denumirea si 
adresa compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Secretariatul Primăriei 
Rătești,comuna Rătești, județul Argeș, DJ 702 G, 
nr.26, sat Tigveni. 3.3. Data limită pentru solici-
tarea clarificarilor: 30.04.2015 ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 07.05.2015,  ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Secretariatul 
Primăriei Rătești, comuna Rătești, sat Tigveni, 
nr.26,DJ 702 G. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare “orig-
inal” şi “copie”.  5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschiderea ofertelor: 
07.05.2015, ora 12.30, secretariatul Primăriei 
Comunei Rătești, comuna Rătești, sat Tigveni, 
nr.26,DJ 702 G, județul Argeș. 6. Denumirea, 
adresa, numrul de telefon, telefax si/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în solutionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Argeș, Bulevardul Eroilor, nr. 
3-5, Tel: (0248) - 216 599; (0248) - 624 144;Fax: 
(0248) - 212 410; E-mail:tr-arges@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.04.2015.

SC Dorobantu Los Andes SRL, prin lichidator 
judiciar CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică cu strigare în data de 19.05.2015, 
ora 13:30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. 
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova 
următoarele bunuri: - teren intravilan în suprafaţă 
de 500 mp şi clădire spaţiu comercial Sc – 127 mp 
şi Su 102,56 mp, situat în Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 
216, jud. Prahova. În caz de neadjudecare în data 
de 19.05.2015, se vor mai organiza licitaţii în zilele 
de 26.05.2015 , 02.06.2015 şi 09.06.2015 ora 13.30. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON 
plus TVA, garanţia de participare este de 10% din 
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plată în contul de lichidare al 
debitoarei sau în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Înscrierea la licitaţie se va face cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art.53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751.

SC Iatan Company SA, prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 19.05.2015 ora 14:30 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr.26, bl. 

34R2, sc.A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - imobil situat în str. Nicolae Bălcescu nr. 1, 
Câmpina, jud. Prahova compus din teren în supra-
faţă de 5.179,80 mp şi construcţiile existente pe 
teren (fabrica de pâine, secţie producţie, moară, 
cabina poartă); - utilaje panificaţie. În caz de nead-
judecare în data de 19.05.2015, se vor organiza 
licitaţii şi în datele de 26.05.2015, 02.06.2015 şi 
09.06.2015 la ora 14:30. Taxa de participare la 
licitaţie este de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea preţului oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de 
plata în contul de lichidare al debitoarei sau în 
numerar la sediul lichidatorului. Vânzarea se face 
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la 
licitate se va face cel puţin cu o zi înainte de data 
licitaţiei. Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art.53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi obţine la 
nr. de tel. 0244-513.366 sau 0244-597.751.

SC Lupu Confex SRL, prin lichidator judiciar CII 
Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 20.05.2015, ora 14.00 
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - terenuri şi clădiri situate în Urlaţi, str. 1 
Mai, jud. Prahova; - teren extravilan St – 22.366,35 
mp situat în Valea Bobului, Urlaţi, jud. Prahova; - 
autoutilitară VW LT35, an fabricaţie 2003; - 
bunuri, echipamente tehnologice, birotică, materii 
prime, obiecte de inventar. În caz de neadjudecare 
în data de 20.05.2015, se vor mai organiza licitaţii, 
în zilele de 27.05.2015, 03.06.2015 şi 10.06.2015 la 
ora 14.00.  Taxa de participare la licitaţie este de 
100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 
10% din valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor 
se poate face cu ordin de plata în contul de lichi-
dare al debitoarei sau în numerar la sediul lichida-
torului. Vânzarea se face în baza prevederilor Legii 
nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie se va face cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244- 513366 sau 
0244-597751.

SC Rifimar Impex SRL, prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 19.05.2015, ora 14.00 la sediul 
lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - Teren intravilan în St = 6837,96 mp situat 
în com. Dumbrăveşti, sat Plopeni, jud. Prahova; În 
caz de neadjudecare în data de 19.05.2015, se vor 
organiza licitaţii şi în datele de 26.05.2015, 
02.06.2015 şi 09.06.2015 la ora 14.00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 100 RON plus TVA, 
garanţia de participare este de 10% din valoarea 
preţului oferit plus TVA. Achitarea lor se poate 
face cu ordin de plata în contul de lichidare al 
debitoarei sau numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii 
nr.85/2006. Înscrierea la licitaţie se va face cu cel 
puţin o zi înainte de data licitaţiei. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art.53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0244-597751

SC Riumfi Construct SRL, prin lichidator judiciar 
CII Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică cu strigare în data de 20.05.2015, ora 14.30 
la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele 
bunuri: - teren intravilan St – 700 mp situat în 
Boldeşti-Scaeni, str. Distilării, jud. Prahova, foarte 
aproape de DN1A; - autoutilitară Dacia Drop Side 
1,9D, an fabricaţie 2006; În caz de neadjudecare în 
data de 20.05.2015, se vor mai organiza licitaţii, în 
zilele de 27.05.2015, 03.06.2015 şi 10.06.2015 la ora 
14.30. Taxa de participare la licitaţie este de 100 
RON plus TVA, garanţia de participare este de 
10% din valoarea preţului oferit plus TVA. Achi-
tarea lor se poate face cu ordin de plată în contul 
de lichidare al debitoarei sau în numerar la sediul 
lichidatorului. Vânzarea se face în baza preveder-
ilor Legii nr. 85/2006. Înscrierea la licitaţie se va 
face cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii privind activele 
scoase la vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-
513366 sau 0244-597751

Ministerul Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bacău. Serviciul Fiscal Orăşenesc Moineşti. Dosar 
de executare nr. 883. Nr. 18561 din 09.04.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. 
În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășenesc Lehliu Gară. Numar operator date cu 

caracter personal - 20270. Dosar de executare nr. 1931125420014/2014. Nr. 11523 

din 15.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri 

imobile. Anul 2015 luna aprilie ziua 15. 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 05, luna mai, orele10, anul 

2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică 

(licitația a-III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Iancu Stefan 

Eugeniu cu domiciliul fiscal în localitatea Dobroiești, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 18A, 

bl. x, sc. x, etaj x, ap. x, cod de identificare fiscală: 1931125420014 și SC ESV 

Euroferma SRL, cu sediul fiscal în București, str. Steluței nr. 4-6, et. 3, sector 1, CUI 

33498700. Ansamblu de bunuri imobile compus din: a) construcție C1-grajd (nr. 

cadastral 439 UAT Frăsinet, jud. Călărași) în suprafață de 280 mp, constuită din 

cărămidă pe fundații de beton simplu; b) construcție C2-saivan (nr. cadastral 432 UAT 

Frăsinet, jud. Călărași) în suprafață de 140 mp; c) teren în suprafață de 20.000 mp (nr. 

cadastral 439 UAT Frăsinet, jud. Călărași). Total valoare ansamblu de bunuri imobile: 

172.727 Ron (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru 

pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este 24%/ 

scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus 

menționate sunt grevate de următoarele: nu se cunosc. Creditori: X. Sarcini: X. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați 

în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 

cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 

cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul 

RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneficiar 

AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 

unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 

fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 

au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 

locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 

contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 

din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 

silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă 

puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242/.640846, orele: 8.00 - 

16.30. Data afișării: 15.04.2015.



13www.jurnalul.ro ANUNŢURI
Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29 aprilie 
2015, ora 10.00, în localitatea Moineşti, str. Zorilor, 
bl. B1, parter, se vor vinde prin licitaţie publică 
următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC 
Tisamard Invest SRL, cu domiciliul fiscal în local-
itatea Moineşti, strada Lucacesti, nr. 165, C.P. 
605400, judeţul Bacău, cod de identificare fiscală 
13604815: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul): - 
autospecializată Furgon Frigorific, Cab. Sep., 3+1 
uşi, marca Iveco, tipul 35-8 Daily, numărul de 
omologare HEVE161111A14X4, anul de fabricaţie 
1998, motorină, culoarea - alb, nr. kilometri în bord 
- 93.068, nr. de înmatriculare BC 03 RFZ. Preţul de 
evaluare sau de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA: 
10.341,00 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 
24%. Regimul şi cotele de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabile pentru vânzarea bunului mobil 
sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/ 2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin 
licitaţie, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprez-
entând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionali-
tate română, copie de pe certificatul unic de înreg-
istrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înma-
triculare tradus în limba română; pentru per- 
soanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte 
la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformi-
tate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0234 - 364774.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. Cod oper-
ator de date cu caracter personal 20152. Nr. 15.769 
/ 07.04.2015. Dosar de executare nr. 97044 / 
22.09.2004. Anunţul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile. Anul 2015, luna aprilie, ziua 07. În 
temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonanţa Guver-
nului nr. 92 / 2003, privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 
05.05.2015, ora 10.00, în localitatea Piatra Neamţ, 
B-dul. Traian, nr. 19 Bis, se vor vinde prin licitaţie 
publică următoarele bunuri, proprietatea debitor-
ului Roşca - Huţanu Valentin, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Piatra Neamţ, Str. Pictor Nicolae 
Grigorescu, nr. 1, bl. E3, sc. A, et. III, ap. 14, Jud. 
Neamţ: Denumirea bunului imobil, descriere 
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privi-
legiile care grevează bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de evaluare, Preţ pornire licitaţia a II a: - 
clădire (hală) în suprafaţă de 1.152 mp, construită 
din zidărie portantă, pardoseală pământ, acoperiş 
tip terasă, învelitoare din tablă, tâmplărie PVC cu 
geam de termopan, parţial izolată, situată în local-
itatea Sat Izvoare, Com. Dumbrava Roşie, Jud. 
Neamţ; - teren intravilan, în suprafaţă de 2.428 
mp, situat în localitatea Sat Izvoare, Com. 
Dumbrava Roşie, Jud. Neamţ; - teren cotă parte 
indiviză, în suprafaţă de 596,50 mp, cu destinaţie 
cale de acces, situat în localitatea Sat Izvoare, 
Com. Dumbrava Roşie, Jud. Neamţ, 151.981 lei, 
113.986 lei; Total: 151.981 lei, 113.986 lei. Oper-
aţiune neimpozabilă T.V.A. (debitor persoană 
fizică). 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, respectiv data 
de  27.04.2015, ora 16.00, următoarele documente: 
- oferta de cumpărare transmisă direct sau prin 
poștă (nu se admit cele transmise prin telefon, 
telex, telegraf, fax, e-mail); - dovada plăţii taxei de 

participare, reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei, în lei, care se va face prin 
mandat poştal sau prin virament, în contul IBAN 
RO53TREZ4915067XXX014015, deschis la 
Trezoreria Piatra Neamţ sau prin constituirea 
garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară; 
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant, dacă este cazul; - 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; - pentru persoanele 
fizice străine, copie de pe paşaport; - dovada emisă 
de creditorii fiscali (certificat atestare fiscală de la 
Primărie şi organul fiscal de domiciliu) că nu au 
obligaţii fiscale restante. 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. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), lit. d), din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, republicată, 
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 0233/ 207630 
interior 2006. Data afişării: 07.04.2015.

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Comuna Sălciile, principala, 
Sălciile, judeţul Prahova, telefon 0244/444000, fax 
0244/444120, email salciile@prefecturaprahova.ro. 
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială A Comunei Sălciile, reprezentată 
prin Consiuliul Local Sălciile, cu sediul în Comuna 
Sălciile, telefon/fax 0244/444120, CUI 2843914, 
organizează, în condițiile O.U.G. nr.54/2006 
privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică și a H.G. nr. 168/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a acesteia precum și în baza prevederilor art. 
91 și art. 123 din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, licitație în vederea 
concesionării pentru: “Luciu de apa, Balta – “La 
Moară” în suprafață de 24,05 Ha, (240.493 mp), 
Tarla 25, Hb 341, Teren extravilan în suprafață de 
1386 mp, Tarlaua 25, Np 341/1 si Clădire cu terasă 
acoperită în Comuna Sălciile.” 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Pot participa la 
licitație persoane fizice sau juridice, de drept 
privat, române sau străine, care au ca obiect de 
activitate “Piscicultura” (cod CAEN 0502 ) sau 
echivalent și care fac dovada achitării, prin 
chitanța sau ordin de plată a documentației de 
atribuire, a taxei de participare la licitație și a 
garanției de participare la licitație. 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Persoanele interesate 
pot intra în posesia documentației de atribuire de 
la sediul Consiliului Local Sălciile cu solicitare 
scrisă, transmisa cu cel puțin 3 zile înainte. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Salciile. 3.3. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Contravaloarea 
documentației de atribuire este de 500 lei iar a 
taxei de participare la licitație este de 500 lei. 
Garanția de participare la licitație este in valoare 
de 4.000 lei și va fi plătita in contul Unității 
Administrativ Teritoriale Primaria Salciile, cod 
fiscal 2843914 nr. RO28TREZ5245006XXX000046, 
deschis la Trezoreria Mizil. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 04.05.2015, ora 11.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Plicul exterior al 
ofertei va purta mențiunea numelui, adresa și nr. 
de telefon al ofetantului. 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 11.05.2015, ora 09.00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa 
la Registratura Primăriei Sălciile. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 3. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 11.05.2015, 
12.00. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
introduce la secția de contencios administrativ a 
Tribunalului Prahova. Ploieşti, Piaţa Victoriei nr.10 
tel 0244/ 544781. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11.04.2015.

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren consti-
tuit din trei loturi situate în Mun. Ploiești, Județ 
Prahova: -Str. Mareșal Averescu nr.10 -494 mp; 
-Str. Plăieșilor nr.59 -398 mp; -Str. Fuiorului nr. 10 
-199 mp. Prețul de pornire licitație este 
de 98.150,00 Euro exclusiv TVA. 2.Teren situat în 
intravilanul comunei Blejoi, sat Ploieștiori, Tarlaua 
19, județul Prahova, având suprafața de 1.000 mp. 
Prețul de pornire al licitației este de 30.000,00 Euro 
exclusiv TVA. 3.Teren situat în intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, județul Prahova având suprafața de 
1.835 mp. Prețul de pornire al licitației este 
de 64.225,00 Euro exclusiv TVA. 4.Teren situat în 
intravilanul Mun. Ploiești, Str. A. T. Laurian, Jud. 
Prahova, în suprafață totală din măsurători de 117 
mp (suprafața din acte de 130 mp). Prețul de 
pornire al licitației este de 6.435,00 Euro exclusiv 
TVA. Prețul caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate în proprietatea SC Marinos Construct SRL 
este de 1.000,00 lei exclusiv TVA. 5.Autoturism 
Fiat Fiorino -1.244,10 Lei exclusiv TVA. Pentru 
imobilul de la poziția nr. 1(unu) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 2(doi) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 3(trei) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare; Pentru 
imobilul de la poziția nr. 4(patru) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 50% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare. Partici-
parea la  l ic i taț ie  este  condiț ionată de: 
- consemnarea  în  contu l  nr.  RO91FN-
NB005102300947RO02 deschis la Credit Europe 
Bank, Sucursala Ploiești, până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din 
prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până 
la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a Regula-
mentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare 
și pentru autoturism, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și pentru 
autoturism prima ședință de licitație a fost stabilită 
în data de 23.04.2015, ora 11.00, iar dacă bunurile 
nu se adjudecă la această dată, următoarele 
ședințe de licitații vor fi în data de 30.04.2015, 
07.05.2015, 14.05.2015, 21.05.2015, 28.05.2015, 
04.06.2015, 11.06.2015 ora 11.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr. 44A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat și pe 
site www.dinu-urse.ro.

Debitorul SC Yacval Auto SRL -în lichidare, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Stoc de marfă reprezentând 
componente auto în valoare de 38.820 Lei exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitaților pentru stocul 
de marfă, proprietatea SC Yacval Auto 
SRL  reprezintă 100% din valoarea arătată 
Raportul de Evaluare exclusiv TVA. Participarea 
la licitație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO38UGBI0000802003092RON deschis 
la Garanti Bank SA Ag. Ploiești Mihai Viteazu 
până cel târziu cu 24 ore înainte de ședința de lici-
tație a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației, -achiziționarea până la aceeași dată a 
Regulamentului de participare la licitație de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de 
marfă prima ședință de licitație a fost fixată în 

data de 23.04.2015, ora 13.00, iar dacă bunurile nu 
se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data de 30.04.2015; 07.05.2015; 
14.05.2015; 21.05.2015 ora 13.00. Toate ședințele 
de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Municipiul Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr. 44 A, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian 
Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat 
și pe site www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI
Pierdut atestat de marfă pe numele Ene Valentin. 
Îl declar nul.

Pierdut certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto seria 0294117000; certificat 
ADR; cartelă tahograf nr. 0000000006AMC000 
emise de ARR Vâlcea  pe numele Popescu Vasile, 
din Romanii de Sus, oraș Horezu, județul Vâlcea. 
Se declară nule.

Pierdut Atestat transport marfă şi Atestat ADR, 
pe numele Gheorghe Nicolae, din com. Suseni, jud. 
Argeş, eliberat de A.R.R. Argeş. Se declară nule.

Pierdut Certificat Constatator cu activităţi în afara 
sediului şi pierdut Certificat de înregistrare SC 
Estrada SRL; RO18127652.

Pierdut certificat ambarcaţiune de agrement, seria 
11871, emis de Căpitănia Zonală Tulcea la 
17.01.2006, pe numele Ştirbu Constantin. Se 
declară nul.

Declar nule autorizaţiile de construire nr. 
940-T/28 .11 .2008  ş i  de  desf i inţare  nr. 
939-T/28.11.2008, eliberate de Primăria sectorului 
5 pe numele Tica Dumitru şi Tica Stefania.

Pierdut certificat constatator, pentru sediul 
secundar din Bucureşti, Sectorul 6, Str. Drumul 
Timonierului nr.26, Centrul Comercial APRO-
MATCO, Pavilionul D, stand nr.22, eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunal Bucureşti, aparţinând NORIN Comprest 
S.R.L., C.U.I. 18325765. Îl declar nul.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Fianțelor Publice Argeș. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Mioveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 

republicat, a unor active aparținând: Radulescu Florian - Bălilești după cum urmează: 

Denumire: Opel Astra Caravan, nr. înmatric. AG 12 RBK, seria șasiu 

W0L0TGF3522008497, culoare albastru, serie motor 02NE4129, an fabricație 2002. 

Valoare [Ron, fără TVA]: 7.100 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) în contul RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria 

Mioveni, 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 

29/04/2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 30/04/2015, ora 11:00:00 la 

Mioveni. 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 Orășenesc Mioveni, telefon: 0248.260665.

În data de 16 aprilie se împlinesc 26 de ani de la 
decesul prematur, după o groaznică suferinţă, a 
celui care a fost Şeful Direcţiei Judiciare din 
IGM, Col.(R) CIOBOTARU ALEXANDRU. 
Cu aceeaşi durere Odette, soţie, Luminiţa, fiică. 

COMEMORĂRI


