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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează:-recepţioner,
animator (fire sociabilă şi sportivă), şef de sală, ospătar,
cameristă. 0722.268.866.
Club Vila Bran (Bran, Braşov) angajează: electrician,
muncitor întretinere, zugrav. 0722.268.866.
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 5 ani, zona
Militari, Bucureşti. Tel. 0747.974.894.
Societate comercială angajează cu contract de muncă în
Germania personal: ambalatori, măcelari, tranşatori,
fasonatori, ciontolitori, manipulanţi marfă. Relaţii: lunivineri: 09.00- 15.00 la telefon: 0368/434197,
0773/713716.
Primăria Municipiului Dorohoi organizează concurs în
data de 17.08.2015, orele 10.00 pentru: -consilier asistent
la compartimentul urbanism. Relaţii suplimentare se
pot obţine la Compartimentul resurse umane din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi, la tel. 0231.610.133,
interior 114 sau pe site-ul instituţiei www.primariadorohoi.ro. Tematica de concurs şi condiţiile de concurs
sunt sunt afişate la sediul instituţiei.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, cu sediul in Bucureşti, Str.
Apolodor nr.17, sector 5, organizează la sediul său, in
data de 17 august 2015 ora 11,00 (proba scrisă) concurs
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de
expert clasa I gradul profesional debutant din cadrul
Directiei generale de servicii pentru contribuabili.
Conditiile de desfaşurare, condițiile de participare la
concurs si bibliografía stabilită sunt afişate la sediul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi pe site-ul
ANAF. Dosarele de inscriere la concurs se depun
termen de 20 de zile de la data publicarii la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală mezanin camera
204. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia
generală de organizare şi resurse umane, telefon
319.97.59 /int.2059, 1342.
Clubul Sportiv Unirea Focşani, cu sediul în mun.
Focşani, str.Aleea Stadionului, nr. 2, jud.Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante în cadrul compartimentului Sport: -antrenor
maestru, atletism, 1 post, normă întreagă; -medic, 1
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post, jumătate de normă. Concursul se va desfăşura
astfel: -11 august 2015, ora 09.00, proba scrisă; -14
august 2015, ora 09.00, proba interviu. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1. Pentru postul de medic: -studii
universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă, profilul medicină; -vechime în specialitatea studiilor de minim 9 ani; -atestat de liberă practică; -experienţă în acordarea asistenţei medicale
sportivilor la antrenamente, cantonamente şi competiţii
sportive. 2. Pentru postul de antrenor maestru, atletism:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-diplomă/certificat de absolvire a cursului de formare a
antrenorilor; -vechime în ocupaţia de antrenor la
ramura de sport atletism de minim 10 ani; -carnet de
antrenor la ramura de sport atletism, vizat la zi. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Clubului
Sportiv Unirea Focşani din Str. Aleea Stadionului, nr. 2,
Focşani, jud. Vrancea. Relaţii suplimentare la sediu, tel.:
0237.213.455. Persoană de contact, Zdrincu Orania.
Serviciul Județean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităților de Salubrizare Gorj, cu sediul în Târgu-Jiu, str.
Victoriei, nr. 2-4, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante de execuție: - 1 post de
referent, treaptă profesională debutant la Compartimentul de coordonare a activităților de gestionare a
deşeurilor zona nord, Serviciul de gestionare a deşeurilor; - 1 post de şofer, treaptă profesională I la Compartimentul resurse umane,relații publice, secretariat şi
administrativ. Concursul se va desfăşura la sediul
Serviciul Județean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităților de Salubrizare Gorj şi va consta în următoarele
probe: - proba scrisa în data de 13 august 2015, ora
10:30; - proba interviu. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: I. Condiţii
generale prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru
anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale: a) are
cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, ates-

tată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori
a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. II. Condiţii specifice: - pentru referent, treaptă
profesională debutant: 1. să fie absolvent de studii
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat. 2.
cunoştinţe operare PC-nivel mediu (atestate prin documente emise de instituţii sau alte entităţi abilitate). pentru şofer, treaptă profesională I: 1. aviz psihologic; 2.
permis de conducere categoriile B şi C. 3. vechime în
muncă şi posesor de permis de conducere categoriile B
şi C minim 4 ani. Dosarele de concurs se depun la sediul
Serviciul Județean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităților de Salubrizare Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării prezentului anunţ în Monitorul
Oficial al României, Partea III-a, respectiv 30 iulie 2015
ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Serviciul Județean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităților de Salubrizare Gorj, la telefon 0253/216132.
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată
în subordinea M.A.D.R., organizează în data de 13
august 2015, ora 10:00, proba scrisă a concursului
pentru ocuparea a 33 posturi vacante de execuție cu
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, astfel: -2 posturi de Consilier gr.IA –C.R.F.I.R. 1
Nord Est/ 4 Sud Vest Oltenia –S.A.F.P.D.-C.E. –Studii
de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii
universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale
(economice, juridice, administrative, politice)/ medicină
veterinară/ matematică şi ştiințe ale naturii/ umaniste.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -2 posturi de Consilier gr. IA
–C.R.F.I.R. 1 Nord Est/ 2 Sud Est –S.A.F.P.D.-C.I. –
Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii
universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale
(economice, juridice, administrative, politice)/ medicină
veterinară/ matematică şi ştiințe ale naturii/ umaniste.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -5 posturi de Consilier gr. IA
–C.R.F.I.R. 1 Nord Est/ 2 Sud Est/ 3 Sud Muntenia/ 4
Sud Vest Oltenia –S.L.I.N.A.-C.I.- Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare
de licență: ştiințe inginereşti/ socio- umane (economice,
juridice, administrative, politice, filologie)/ medicină
veterinară/ matematică şi ştiințe ale naturii. Vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; -2 posturi de Consilier gr. IA –C.R.F.I.R. 1
Nord Est/ 4 Sud Vest Oltenia –S.I.B.A.-C.E.– Studii de
specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale (economice,
juridice, politice)/ medicină veterinară/ arhitectură.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: minim 1 an; -3 posturi de Consilier gr. IA
–C.R.F.I.R. 1 Nord Est/ 2 Sud Est/ 4 Sud Vest Oltenia
–S.I.B.A.-C.I.– Studii de specialitate: studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale (economice, juridice, politice)/ medicină
veterinară/ arhitectură. Vechime în specialitatea studi-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. 35/2015. Nr. 38373/16-05-2015.
S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile, la sediul din strada Popa
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 03.08.2015, ora 10.00:
Autoutilitară, Ford Facy/ Tranzit, seria
ș a s i u W F O L X X TT F L 6 Y 1 2 4 3 4 , a n
fabricație 2006, culoare alb, nr.
înmatriculare PH 12 KXF. Prețul de
pornire al licitației este de 17.392 lei
( e x c l u s i v T V A ) . A n u n ț u l n r.
38373/15.07.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la Primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numarul 0244.283006, persoană de
contact: Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
17.07.2015.

ilor necesare ocupării postului: minim 1 an; -2 posturi
de Consilier gr. IA- C.R.F.I.R. 2 Sud Est/ 4 Sud Vest
Oltenia –S.L.I.N.A.-C.E.- Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă/ studii universitare de licență:
ştiințe inginereşti/ sociale (economice, juridice, administrative, politice)/ medicină veterinară/ matematică şi
ştiințe ale naturii. Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 1 an; -3 posturi de
Consilier gr. IA –O.J.F.I.R. Iaşi/ Bacău/ Galați/
-S.A.F.P.D.-C.E.– Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe
inginereşti/ sociale (economice, juridice, administrative)/ matematică şi ştiințe ale naturii/ medicină veterinară/ biologie. Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 1 an; -5 posturi de
Consilier gr. IA –O.J.F.I.R. Iaşi/ Suceava/ Buzău/ Brăila
–S.A.F.P.D.–C.I. –Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă/ studii universitare de licență: ştiințe
inginereşti/ sociale (economice, juridice, administrative)/ matematică şi ştiințe ale naturii/ medicină veterinară/ biologie. Vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 1 an; -5 posturi de
Consilier gr. IA –O.J.F.I.R. Iaşi/ Neamț/ Suceava/
Brăila/ Dâmbovița –S.L.I.N.A.-C.I.– Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă/ studii universitare
de licență: ştiințe inginereşti/ sociale (economice, juridice, administrative, sociologie, politice)/ matematică şi
ştiințe ale naturii/ medicină veterinară. Vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; -4 posturi de Consilier gr. IA –O.J.F.I.R.
Vaslui/ Bacău/ Galați/ Giurgiu –S.L.I.N.A.-C.E.– Studii
de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă/ studii
universitare de licență: ştiințe inginereşti/ sociale
(economice, juridice, administrative, politice)/ matematică şi ştiințe ale naturii/ medicină veterinară. Vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 1 an; Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 31.07.2015, ora 16:30, la sediul A.F.I.R., str.
Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, Bucureşti. Proba scrisă a
concursului se va desfăşura în data de 13.08.2015, ora
10:00, la sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr. 43, sector 1,
Bucureşti. Interviul va avea loc în perioada 1920.08.2015, ora 10:00, la sediul A.F.I.R., din str. Ştirbei
Vodă, nr.43, sector 1, Bucureşti. Date de contact secretari comisie concurs– D.G.P.P.R.-S.G.P.P.R.: nr. tel.
031.860.25.48- Lorena Lăpădătescu/ 031.860.25.33 –
Raluca Marcu.

VÂNZĂRI 2 CAMERE
Universitate, apartament 50 mp, semidecomandat, 2/8,
Km.0, posibil spatii birouri firma. 0754.849.562.

DIVERSE
„S.C.CONPET S.A. Ploieşti, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul: 1. Modernizare şi monitorizare staţie protecţie catodică
„SPC Mavrodin”, situat pe teritoriul Oraşului
Răcari, sat Mavrodin, judeţul Dâmboviţa. Informaţiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul
Târgovişte, strada Calea Ialomiţei, nr. 1 judeţul
Dâmboviţa şi la sediul S.C. Conpet S.A., municipiul Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 – 3, judeţul
Prahova, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16 şi
vineri între orele 8 – 13. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.”

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Prahova. Serviciul Fiscal
Orășenesc Văleni. Dosar de executare
nr. C1349/2013. Nr. 38372/16-052015. S.F.O. Văleni anunță organizarea
licitației privind vânzarea următoarelor
bunuri imobile, la sediul din strada Popa
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în
data de 10.08.2015, ora 10.00: Teren
intravilan, în suprafață de 1313,50 mp,
situat în localitatea Măneciu, sat Cheia.
Prețul de pornire al licitației este de
50.900 lei (exclusiv TVA). Anunțul nr.
38372/15.07.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la Primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numarul 0244.283006, persoană de
contact: Vîlsan Liliana. Data aﬁșării:
17.07.2015.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul interesat
asupra depunerii Raportului privind impactul asupra
mediului pentru proiectul “Lucrări de amenajare platforma, drum acces şi foraj sondele H14, H9, H17, H5
Independenţa”, în comuna Braniştea, judeţul Galaţi,
propus a fi realizat în extravilanul comunei Braniştea,
T3/1, 3.2, 3.3, jud. Galaţi. Tipul deciziei posibile luate de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi poate fi
emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul
poate fi consultat la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11
Siret, nr.2 şi la sediul SC OMV PETROM SA din Buzău,
str. Translivaniei, nr.1, judeţul Buzău, în zilele de luni-joi,
între orele 08:30-16:00 şi vineri între orele 8:30-13:30.
Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea
adresă de internet: http://apmgl.anpm.ro. Reglementări
Acordul de mediu Rapoarte EIA şi Studii EA. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc la Primăria Braniştea, str. Ştefan
cel Mare, nr.58, comuna Braniştea, judeţul Galaţi, în
data de 06.08.2015, începând cu orele 14:00. Publicul
interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/
observaţii privind documentul susmentionat la sediul
APM Galaţi, până la data de 06.08.2015 (data dezbaterii
publice).

CITAȚII
Se citează Societatea Premier Fenster SRL, cu sediul în
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia nr. 214, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comrtului de pe lângă
Tribunalul Cluj sub nr. J12/1100/2010, CUI RO
27167559, reprezentat de Liszicsan Iulius, în data de
05.08.2015, ora 08:00, la Judecătoria Cluj-Napoca, sala
76, în calitate de debitor, în process cu societatea Termototal Prod SRL, în calitate de creditor, în dosar nr.
12490/211/2015, având ca obiect ordonanţă de plată,
stadium procesual fond.

SOMAȚII
Somaţie. Prin prezenta se aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că în baza dispoziţiilor art.1050- 1051 Noul
Cod de procedură civilă, reclamantul Ursu Marin, având
C.N.P. 1671108344266, domiciliat în Videle, Str. Progresului, nr.121, judeţul Teleorman, a formulat acţiune care
face obiectul dosarului nr.618/335/2015, prin care a solicitat ca instanţa să constate că a dobândit prin efectul
uzucapiunii de 30 de ani dreptul de proprietate asupra
imobilului- teren intravilan în suprafaţă de 2.185mp
teren intravilan, aferentă imobilului -casă de locuit,
situată pe teritoriul oraşului Videle, Str. Progresului,
nr.121, judeţul Teleorman şi amplasată astfel: suprafaţa
de 511mp teren intravilan curţi construcţii situată în
tarlaua 17, parcela 401, suprafaţa de 1.354mp teren
arabil intravilan situată în tarlaua 17, parcela 402 şi
suprafaţa de 320 mp teren plantaţii intravilan situată în
tarlaua 17, parcela 403. Orice persoană interesată este
somată ca în termen de 6 luni de la afişarea şi publicarea
prezentei somaţii, să formuleze opoziţie la cererea de
uzucapiune a reclamantului Ursu Marin, la Judecătoria
Videle. În caz contrar, se va proceda la judecarea cererii.
Somaţie de uzucapiune. Reclamanta Poienaru Mina-Lenuţa domiciliată în comuna Rodna, Str. Principală nr.
462, jud. Bistriţa-Năsăud, a solicitat a se constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiun asupra
imobilelor înscrise în cf 26935 nr top 3477/1, cf 26936 nr
top 3475/2 Rodna, în suprafaţă de 500 mp. Aducem la
cunoştinţă persoanelor interesate faptul că au posibilitatea legală de a formula opoziţie, în termen de 6 luni de
la emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la
judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de 15
aprilie 2015.
Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Friedel Eugen
domiciliat în Baia Mare, Str. Grigore Ureche, nr. 8, jud.
Maramures, in dosar nr. 1171/265/2015 al Judecatoriei
Nasaud, a solicitat a se constata dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune, prin jonctiunea posesiilor asupra imobilelor inscrise in cf 1711 nr top 8320 si
cf 25765 nr top 8322/1/2/2 Rodna. Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate faptul că au posibilitatea
legală de a formula opoziţie, în termen de 6 luni de la

emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa va trece la
judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de
29 iunie 2015.
Somaţie de uzucapiune. Reclamantii Lupsaiu Traian-Mircea si Lupsaiu Marioara domiciliati în comuna
Rodna, Str. Granicerilor nr. 929, jud. Bistrita-Nasaud, in
dosar nr. 2834/265/2014 al Judecatoriei Nasaud, au solicitat a se constata dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilelor inscrise in cf 26939 nr
top 7523, cf 26940 nr top 7525, cf 26942 nr top 7527
Rodna, de catre paratii Ureche Avram si Ureche Iftinia.
Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate faptul că
au posibilitatea legală de a formula opoziţie, în termen
de 6 luni de la emiterea prezenţei, în caz contrar instanţa
va trece la judecarea cauzei. Emisă, în baza încheierii din
data de 24 iunie 2015.
Somaţie de uzucapiune. Reclamantul Pop Simion-Sabin
domiciliat în comuna Rodna nr. 345, jud. Bistriţa
Năsăud, în dosar nr. 821/265/2015 al Judecătoriei
Năsăud, a solicitat a se constată dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilelor identificate cu nr top 3641/7. 3565, 3543, 3566, 3567, 3538, 3539,
3536, 3638, 3677, 3676, 3631, 3675, 3636/1, 3637/3, 3638,
3641/6, Rodna. Terenurile au aparţinut mamei sale Grec
Maria şi Grec Ioan. Aducem la cunoştinţă persoanelor
interesate, faptul că au posibilitatea legală de a formulă
opoziţie, în termen de 6 luni de la emiterea prezenţei, în
caz contrar inatnta va trece la judecarea cauzei. Emisă în
baza încheierii din data de 22 iunie 2015.
Judecătoria Sighetu Marmaţiei dosar nr.1167/307/2015,
somaţie. Prin Încheierea din 12.06.2015 s-a dispus
emiterea somaţiei către toate persoanele interesate să
facă opoziţie la acţiunea reclamantei Negrea Ilisca,
domiciliată în Onceşti, nr. 39 în contradictoriu cu pârâţii
Grigor Lupu si Drgus Maria, având ca obiect uzucapiune asupra terenului situat în Onceşti, la locul numit
“Acasa”, în suprafaţă de 1.127mp, înscris în C.F. Onceşti
nr.50137 nr. top. 5176/1 şi C.F. Onceşti nr.50136 nr. top.
5177/1. Dacă în termen de 6 luni persoanele care pot
dovedi un drept sau interes legitim nu vor face opoziţie,
instanţa va proceda la judecarea acţiunii.

ADUNĂRI GENERALE
Asociaţia Training People Association, Iaşi, CUI:
29089589, convoacă de urgenţă pe 25.07.2015 toţi
membrii la Adunarea Generală Anuală care se desfăşoară în str. Fundac Eternitate nr. 10, Iaşi.

LICITAȚII
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii
nr. 4 din 29.04.2014, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a. În
perioada 10.07-16.07.2015 au fost postate pe site-ul
CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile/anunţurile de participare, însoţite de documentele care stau
la baza întocmirii ofertelor, se găsesc pe pagina
proprie de internet (www.conpet.ro), la secţiunea
Achiziţii publice. 1. Furnizare 15.400 l substanţe de
stingere a incendiilor din categoria „spumant
concentrat”. 2. Furnizare mijloace de apărare împotriva incendiilor din categoria „Stingătoare” lotizat. 3.Servicii de verificare a documentaţiei
tehnico-economică pentru „Lucrarea de punere în
siguranţă estacada traversare conducte ţiţei ∅ 103/4
F1 F2 Orleşti- Poiana Lacului, conducta etan ∅ 5 9/6
Tulburea- Arpechim canal mal stâng Olt, comuna
Drăgoieşti”. Director Departament Managementul
Achiziţiilor şi Investiţiilor Ing. Radu Albu. Şef
Serviciu Achiziţii Jr. Agripina Tircavu, Serviciu
Achiziţii - Exp. Achiziţii Corina Iosif.
Lichidator judiciar, organizează licitaţie publică pentru
autoturism Citroen C4 (2005, motorină, negru, 96.587
km) -11.558,04 lei cu TVA inclus şi imobil-teren în

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală, republicat, a unor active aparținând: Balanica Ovidiu Sorin – Rucăr, după
cum urmează: Denumire: Autoturism Lada Niva, an fabricație 2003, nr.
înmatriculare AG-08-JRL. Valoare [Ron, fără TVA]: 3.975 lei. Prețurile menționate
reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a doua
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depuna 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
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung 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 31/07/2015. Licitația va
avea loc în data de 03/08/2015, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru
Voda nr. 117 - corp Muzeu. 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 Câmpulung, tel.
0248.510098.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor imobile ale SC Magicstar SRL (licitația II-a). 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 02, luna August, 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Magicstar SRL, CUI 18611589, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Greaca: - teren
extravilan arabil în suprafață de 8.621 mp, situat în localitatea Greaca, Jud. Giurgiu,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 6.450 lei (exclusiv TVA); - teren extravilan
arabil în suprafață de 6.648 mp, situat în localitatea Hotarele, Jud. Giurgiu, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 4.950. lei (exclusiv TVA); - teren extravilan arabil în
suprafață de 14.000 mp, situat în localitatea Hotarele, Jud. Giurgiu, preț de evaluare/
de pornire al licitației 10.500 lei (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%. Bunurile imobile 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,
r e p r e z e n t â n d 1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i î n c o n t u l n r.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 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 telefon numărul 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela
Chiripuci.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 22900. Data 15.07.2015.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a- III- a. Agenția Națională de
Administrare Fiscală – A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, tronson 1, în temeiul art. 162,
alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 28, luna iulie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Iulycons SRL cu sediul ﬁscal în localitatea Oltenița, strada
Traian nr. 59, cod ﬁscal 16090956, dosar de executare nr. 1/2014: - autoutilitară Dacia
- CL-03-FBM - 2.613 lei; - autoutilitară Iveco Daily CL-36-YUL - 21.711 lei; - disc
debitor pentru aluminiu - 54 lei; - mașină sudat la un cap - 5.107 lei; - mașină
debavurat rame PVC - 2.964 lei; - mașină debitat baghetă PVC - 2.964 lei; - mașină
frezat 45-90 - 1.411 lei; - mașină debitat 350 mm - 1.001 lei; - autoturism Hyundai
Santa Fe CL-75-YUL - 18.722 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% neimpozabil în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Titlului
Vl din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul
RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași – beneﬁciar
AJFP Călărași, C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92 / 2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă
puteți adresa la sediul: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc
Republici, Tronson 1, sau la telefon numărul 0242.513166, orele: 8.30 – 16.30.
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suprafaţă de 728 mp, situat în Comună Valea Călugărească, sat Ursoii, judeţul Prahova la preţul de 47.717,68
lei. Licitaţia va avea loc la data de 21.07.2015, ora 12, în
Ploieşti, P-ţa Victoriei, nr.7, bl.A Est, ap.51, jud Prahova.
În cazul în care bunurile nu se vînd, licitaţia va fi reluată
în datele de 24.07.2015, 28.07.2015, 24.08.2015, şi
27.08.2015 orele 12,00. Informaţii suplimentare la tel:
0744920534 şi www.tempoinsolv.ro.
SC Citadin SA Iaşi, cu sediul în Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizează la sediul sau procedura de
„Selecţie de oferte”, cu oferte de preţ în plic închis, în
vederea atribuirii contractului „Prestare servicii cu excavator”. Pentru participarea la procedura de achiziţie,
ofertantul trebuie să îndeplinească condiţiile cerute în
„Documentaţia de achiziţie” care se poate ridică de la
sediul SC Citadin SA, serviciul achiziţii, contra sumei de
100 lei până pe data de 22.07.2015. Criteriul care va fi
aplicat pentru evaluarea ofertelor: preţul cel mai scăzut.
Documentaţia de ofertare va fi depusă la registratură
unităţii, până la data de 23.07.2015, orele 10:00. Procedura se va desfăşura la sediul S.C. Citadin S.A. în ziua
de 23.07.2015, cu începere de la orele 12:00. Relaţii
suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la tel.: 0232 – 240.885.
Debitorul SC Vinalcool Bucuresti SA societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi Asociații
SPRL, scoate la vânzare: Proprietate imobiliară situată
în Bucureşti, Str. Petru Rareş nr. 15, sector 1, compusă
din teren în suprafață de 3.081,57 mp şi construcții cu
suprafața construită totală de 2.015,44 mp. Prețul de
pornire al licitației pentru proprietatea imobiliară este
de 2.220.209 euro. Prețul Caietului de sarcini este de
5.000 lei, exclusiv TVA. Prima şedință de licitație a fost
fixată la data de 18.08.2015, ora 15.00 iar dacă proprietatea imobiliară nu se adjudecă la această dată, următoarele şedințe de licitații au fost fixate în data de
25.08.2015, 01.09.2015 si 08.09.2015, la acelaşi preț de
pornire. Participarea la licitație este condiționată de:
-consemnarea
în
contul
n r.
RO81BFER140000010831RO01 deschis la Banca
Comercială Feroviară Agenția Popa Tatu, cel târziu cu
o zi înainte de data şi ora stabilită pentru şedința de
licitație, a garanției de 10% din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea cel târziu cu o zi înainte de data şi
ora stabilită pentru şedința de licitație a Caietului de
sarcini. Toate şedințele de licitații se vor desfăşura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti
nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment, dosar nr.
2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitaţie publică, a următorului ansamblu de
bunuri imobile şi anume: Anexă tehnico-socială, Traveea
1, Traveea 2, Traveea 3, Traveea 4, teren aferent şi
împrejmuire gard, situate în Filipeştii de Pădure, la
preţul de 1.666.609 lei. Preţul de pornire al licitaţiei este
redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de evaluare.
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 23.07.2015,
28.07.2015, 29.07.2015, 30.07.2015, 04.08.2015,
05.08.2015, 06.08.2015, 11.08.2015, 12.08.2015,
13.08.2014 ora 12.00. Caietul de sarcini se achiziţionează
de la sediul lichidatorului, la preţul de 6.000 lei (fără
TVA). Relaţii suplimentare la tel. 0740226446,
0244386601, 0344104525 fax.0244386618.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment, dosar nr.
2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin lichidator, anunţă
vânzarea la licitaţie publică, a bunurilor aflate în patrimoniul debitoarei, conform rapoartelor de evaluare
încuviinţate de Adunările Creditorilor din 29.05.2014,
12.03.2015 şi 20.04.2015 şi anume: instalaţie de decolmatat la preţul de 2.400 lei (fără TVA), maşină debitat
cu gaz la preţul de 3.970 lei (fără TVA), compresor
Kaeser la preţul de 5.185 lei (fără TVA), maşină găurit
la preţul de 1.150 lei (fără TVA), maşină frezat la preţul
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de 2.200 lei (fără TVA), maşină frezat la preţul de 850
lei (fără TVA), strung SPA la preţul de 1.200 lei (fără
TVA), fierăstrău la preţul de 95 lei (fără TVA), maşină
de frezat la preţul de 2.000 lei (fără TVA), maşină găurit
la preţul de 3.250 lei (fără TVA), maşină alezat frezat la
preţul de 8.050 lei (fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este redus cu 50% din preţul stabilit în raportul de
evaluare. Zile de licitaţie sunt: 23.07.2015, 27.07.2015,
28.07.2015 29.07.2015, 30.07.2015, 03.08.2015,
04.08.2015, 05.08.2015, 06.08.2015 şi 10.08.2015, orele
12.00. Relaţii suplimentare la tel. 0344 104525,
0244386618 şi 0740226446.

PIERDERI
Pierdut atestat taxi pe numele Matei Mirel, eliberat de
ARR Iaşi. Îl declar nul.
Eroglu Ionela P.F.A. cu sediul în str. Teliţa nr.3, bl.70,

sc.A, et.2, ap. 18, Sector 5, Bucureşti, F40/2081/2015,
C.U.I. 34520067, declar pierdute (nule) Certificat de
înregistrare O.R.C.T.B., Certificat constatator pentru
activitate.
Declar pierdut (nul) certificat de deces seria DZ nr.
891028, emis de Primăria Sector 5, pe numele de Zăpodeanu Tudoriţa.
Pierdut şi declar nul certificatul constatator nr. 51498
din 12.10.2011 conf.L359/2004 de la sediul social al
General Concept Pharm SRL J23/2510/2010 CUI
25708348 cu sediul în oraş Măgurele, Intr. Sulfinei, nr.
96A, jud. Ilfov.
Pierdut Certificat de Înregistrare aparţinând societăţii
Trade Industrial Maintenance Fret SRL, CUI: 14482279
din data de 28.02.2002, număr de ordine în Registrul
Comerţului J51/483/15.08.2006, atribut fiscal R din data

de 01.03.2002, data eliberării 17.08.2006. Societatea are
sediul la adresa: Str.Gării, nr. 16, Jud. Călăraşi, Oraş
Fundulea.
Pierdut Autorizaţie diriginte de şantier nr.00023439
pentru domeniile 2.3 eliberată în data de 16.09.2011 pe
numele Chiriac Pompiliu. Se declară nulă.
S.C. ROMSOFT S.R.L. declară pierdut certificat de
ambarcaţiune de agrement seria 16513,emis de Autoritatea Navală Română pentru ambarcaţiunea CARAVELLE 176 BR, înmatriculată la numărul 01679 sn/
flavi. Îl declarăm nul.
Red Door Cuisine SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 3,
J40/13869/2012, CUI: 30946273 declară pierdut şi nul
certificat constatator pentru punctul de lucru situat în
Ploieşti, str. Calomfirescu nr.2, cod poştal 100176, jud.
Prahova (Unitatea F560D), Afi Palace Ploieşti.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal:
19935. Dosar de executare - nr. 10. P.V. sechestru nr. 5546/02.02.2011. Licitatia a-II-a. Data publicării: 17.07. 2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29 iulie
2015, ora 12.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. Optim Trans S.A., CUI
935256, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Găești str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, Jud. Dâmbovița: Raport de evaluare nr.
38279/19.03.2015 a proprietății imobiliare tip nerezidențial “Autogară”, descrierea proprietății conform Carte Funciară, partea Ia: Proprietatea evaluată este situată în Găești, strada Vladimir Streinu (fostă strada Gării) nr. 6, pct. “Autogară”, jud. Dâmbovița și
este compusă din: teren intravilan curți construcții în suprafață de 7.409 mp, cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară nr. 70510,
regim juridic, drept deplin de proprietate pe care se aﬂă costrucțiile: C1 – Stație alimentare carburanți; C2 - Wc; C3 - Magazie; C4
- Autogară; C5 - Peron acoperit. Construcțiile C1 și C5 nu au aport la valoarea de piață întrucât nu au sistemul constructiv al unei
clădiri. Regimul juridic al proprietății: drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certiﬁcat de atestare a dreptului
de proprietate seria MO9 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 15/1990 și a HG. 884/1991, înscris
la Oﬁciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1506, Carte Funciară 70510. Alte detalii tehnice și de
informare în Raportul de Evaluare nr. 38279/19.03. 2015 care poate ﬁ consultat la sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a
doua licitație este de 380.687 lei (exclusiv TVA), echivalent 85.673 euro și reprezintă prețul de evaluare diminuat cu 25%, după
cum urmează: valoarea terenului, suprafața de 7409 mp, 98.766 lei, echivalent, 22.227 euro; valoarea construcțiilor, supraf.
desf. 1060 mp, 281.921 lei, echivalent 63.446 euro. Descrierea terenului: deschidere la stradă 49,75 m x 148,92 m, drum acces,
asfaltat, anul construirii bunurilor imobile: - 1985. Sarcini, conform extras de Carte Funciară partea a-III-a: proces verbal de
sechestru pentru bunuri imobile nr. 5546/02.02.2011, emis de A.F.P. Găești. Licitația va ﬁ organizată la sediul S.F.O. Găești din
localitatea Găești din strada Cuza Vodă Bl. 30, Parter județul Dâmbovița. Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, în cotă de 24%, este scutit de TVA (nu se calculează TVA la vânzare), operațiunea ﬁind scutită de taxă potrivit art. 141,
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilită pentru licitație. Cei interesați pentru cumpărarea bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data
licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare (depusă direct sau prin poștă cu conﬁrmare de primire); - dovada plății
taxei de participare, sau scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; - toți cei interesați în
cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte dovada, emisă de organele ﬁscale, (și ANAF) că nu au debite restante neachitate; împuternicire (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană). Pentru persoanele juridice de naționalitate română,
copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrul Comerțului. Pentru persoane juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română. Pentru persoane ﬁzice române, copie de pe actul de identitate. Pentru persoane ﬁzice
străine, copie de pe pașaport. Prețul de pornire al licitației a doua, este prețul de evaluare diminuat cu 25%. Licitația începe de la
cel mai mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur
ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. Taxa de
participare, reprezintă 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la
A.J.F.P. Dâmbovița din localitatea Târgoviște. În termen de 5 zile de la data întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va
dispune restituirea taxei de participare, participanților care au depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în
caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restituie ofertanților care nu s-au prezentat la
licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul, reținându-se în contul
organului de executare, pentru acoperirea cheltuielilor de executare silită. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P. Ploiești - A.J.F.P.
Dâmbovița - P.V. de sechestru nr. 5546/02.02.2011.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu
prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală, republicat, a unor
active aparținând: SC Marinstal Construct Total SRL – Pitești, după cum
urmează: Denumire: Autoturism marca Dacia Logan, serie șasiu
UU1KSD0KJ39381034, an fabricație 2008, AG-06-BEB. Valoare [Ron, fără TVA]:
15.600 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 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 30.07.2015, ora 14.00. Licitația va avea loc în data de
31.07.2015, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5. 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 Administrației Județene a Finanțelor Publice
Argeș, mezanin 2, cam. 5, tel. 0248.211511 - 3252.

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 On - Off Systems SRL - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Copiator Canon,
576 lei; TV LCD Akai, 112 lei; Stoc marfă conform listă anexă cu 13 poziții, 1.400 lei;
Mobilier birou, 346 lei; Mașină ștampile Ultimark, 500 lei; LCD Philips 32PFL 3404,
187 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 poata 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 29/07/2015. Licitația va avea loc în data de 30/07/2015,
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, telefon 0248.722159.

