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OFERTE SERVICIU
Bar CIPRU, AyiaNapa, recrutează personal:
promoter, ospătari, barmani. Salarizare bună,
cazare gratuită. Contact: yulikina81@gmail.com,
0035.799.414.521.
Eşti în căutarea unui loc de muncă pe postul de
conducător auto profesionist cat.C+E? Noi îţi
oferim posibilitatea de aţi găsi un post, pentru
mai multe detalii tel.: 0755.118.820, adresa de
e-mail: veronica.stradamea@yahoo.com.
Cerinţe: limba italiană conversaţional, experienţă minim 6 luni, seriozitate.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
45/2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale anunţă scoaterea la concurs a unei
funcții publice de execuție vacante de consilier
asistent la Direcţia Generală Dezvoltare Rurală–
Autoritatea de Management pentru P.N.D.R. din
cadrul aparatului propriu, în data de 30.09.2015,
ora 10,00, proba scrisă. Condiţii specifice de
ocupare: -Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice; -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice: minimum 1 an; -Cunoașterea unei limbi
internaționale (engleză/ franceză)- nivel mediu;
-Cunoștințe operare P.C.: Windows- cunoștințe
de bază. Dosarele de înscriere la concurs se
depun la secretariatul comisiei de concurs în
termen de 8 zile, de la data publicării (17
septembrie 2015). Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum şi actele solicitate
candidaţilor pentru dosarul de înscriere vor fi
afişate la sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr.
2-4, sector 3 Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro. Concursul va avea
loc la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G.
nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul
1, organizează în data de 28 septembrie 2015,
ora 10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarei funcţii publice
vacantă: I -Expert, clasa I, grad profesional
superior– Biroul Coordonare Proiecte Energie,
Direcţia de Coordonare Sistem pentru
Programe de Infrastructură Mare, Direcţia
Generală Programe Infrastructură Mare.
Condiţii necesare ocupării postului: Studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
Vechime minimă de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi alte informaţii
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.
În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G.
nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1,
organizează în data de 28 septembrie 2015, ora
10,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarei funcţii publice vacantă:
Consilier, clasa I, grad profesional superior–
Compartimentul Antifraudă şi Constatare
Nereguli, Direcţia Generală Asistenţă Tehnică.
Condiţii necesare ocupării postului: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă sau studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice; Vechime minimă de 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice. Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii
necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe
site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de concurs
se depun în termen de 8 zile de la data publicării
prezentului anunţ, la sediul ministerului.
Rectificare: În Jurnalul Național nr. 6748 din 25
august 2015, la secțiunea Anunțuri, la Anunțul
de concurs al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se face următoarea rectificare: -În
loc de „Proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 21.09.2015, ora 10.00 la sediul
A.F.I.R., din București, str. Știrbei Vodă, nr. 43,
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sector 1”, -Se va citi „Proba scrisă a concursului
se va desfășura în data de 21.09.2015, ora 10.00,
la sediul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale 8 București– Ilfov, din Calea
Șerban Vodă, nr.90-92, etaj 3, sector 4, Bucureşti.
Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, strada Apolodor nr. 17, sector 5,
organizează în data de 19 octombrie 2015 orele
10:00 (proba scrisă), concurs pentru ocuparea a
doua funcţii publice de execuţie vacante din
cadrul Direcţiei generale de integritate, respectiv
inspector clasa I, gradul profesional principal si
consilier clasa I, gradul profesional superior.
Depunerea dosarelor de participare la concurs se
va face în termen de 20 zile de la data publicării
prezentului anunţ. Condiţiile de participare şi
desfăşurare a concursului, bibliografia, precum
şi alte informaţii necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul agenţiei şi publicate pe
pagina de internet a ministerului - portalul
ANAF. Relatii suplimentare la Direcţia generală
de organizare şi resurse umane, telefon 319.97.59
/int. 2047, 2026, 2492.
Primăria comunei Mihai Eminescu organizează
în data de 19 octombrie 2015 ora 10.00, proba
scrisă, 21 octombrie 2015 ora 10.00- interviul,
concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de execuţie de consilier clasa I, grad
profesional asistent, în cadrul compartimentului
Contabilitate din subordinea Serviciului Financiar- Contabil al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Mihai Eminescu. Condiţiile
de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul Primăriei comunei Mihai
Eminescu. Concursul va avea loc la sediul
Primăriei comunei Mihai Eminescu. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
comunei Mihai Eminescu- loc. Ipoteşti, com.
Mihai Eminescu, jud. Botoşani- sau la telefon
0231.512.183.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011, Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca,
str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs
pentru ocuparea postului de laborant, vacant pe
perioadă nedeterminată, în cadrul Laboratorului
de Cineficare. Condiţii de participare: - studii
superioare de lungă durată; - curs acreditat de
fotograf; - experienţă în activitatea de fotografie
de minim 2 ani; - cunoaşterea unor programe de
prelucrare computerizată a imaginilor (Adobe,
Photoshop, Corel Draw, Gimp, etc.); - cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională. Avantaj: -experienţă în activitatea de
gestiune. Concursul va consta într-o probă scrisă
(în data de 08.10.2015, ora 10.00), o probă practică (în data de 15.10.2015, ora 10.00) şi un
interviu (în data de 21.10.2015, ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune până la data de
01.10.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C.
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior
5449. Director RU, Mircea Raţiu.
Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Suceava organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă de consilier principal la Biroul
Gestionarea Patrimoniului din cadrul Serviciului
juridic, gestionarea patrimoniului şi achiziţii
publice din cadrul aparatului de specialitate al
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al Judeţului Suceava. Concursul se organizează la sediul Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului
Suceava, în data de 20.10.2015, ora 10:00, proba
scrisă şi în data 22.10.2015 ora 14:00, interviul.
Condiţii: - candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 54 și art.57 alin.(5)
lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniile:cadastru, topografie
sau geodezie; - vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice de minim 5
ani. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial partea a – III-a, la
sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Suceava, Str. Ion

Grămadă, Nr.1-3. Relaţii suplimentare cu privire
la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot
obţine de la afişierul instituţiei, la camera 3, sau
la telefon 0230/211011.
Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor
„Româniafilm”, cu sediul în Şoseaua Străuleşti nr. 3-5 , sector 1 Bucureşti, anunţă
organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor
în vederea ocupării funcţiilor de Director
General si Director Economic din cadrul
RADEF „Romaniafilm”, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011. Candidaturile si documentele necesare înscrierii se pot depune
începând cu data de 17.09.2015 până la data
de 12.10.2015, orele 12.00, la Secretariatul
RADEF „Romaniafilm”,. din Şoseaua Străuleşti nr. 3-5, sector 1 Bucureşti. Documentele necesare pentru depunerea candidaturii,
condiţiile generale şi specifice şi criteriile de
evaluare/selecţie a candidaţilor pot fi consultate pe site-ul: http://www.romaniafilm.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine: la sediul
Regiei, prin e-mail la adresa: georgescudanamarie@vahoo.ro sau telefonic la
021.310.50.36, persoană de contact Valerica
Mitroi.

VÂNZĂRI DIVERSE
Traco-dacii şi romanii erau
harnici, viteji şi credeau în
nemurirea suf letului. Sunt
mândria românilor de pretutindeni. Tel. 0733.940.772,
0761.674.276.

PROPUNERI AFACERI
Fermă zootehnică, spaţiu producţie, depozite,
bază agricolă. Accept schimburi. 190.000Euro
-0740.105.311.

CITAȚII
Se citează Ignățoiu Florentina Silvia, cu ultimul
domiciliu în Hălchiu, Șirul Văii, nr. 306, în
dosarul nr. 31970/197/2013, Judecătoria Brașov,
granituire, pentru 29.09.2015, ora 13.00.
Pârâtul Freund Siegfried Josef, în prezent cu
domiciliul necunoscut, fost domiciliu în Brașov,
str. Octavian Goga, nr. 4, ap. 4, este citat pentru
termenul din 28 octombrie 2015, ora 09.00, la
Judecătoria Brașov, sala J1, cu mențiunea “să se
prezinte personal la interogatoriu”, în dosarul
civil Nr. 2699/197/2013, având ca obiect acțiune
în constatare și ieșire din indiviziune de către
reclamantul Căpățână Alexandru Aurel
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Dumitras Corina-Nicoleta cu domiciliul în Iaşi,
Str. Decebal Nr. 2, Bl. Z5, Sc. A, Et. 1, Ap. 7 jud.
Iaşi, in calitate de administrator al SC Conitex
SRL în faliment, înregistrată cu J22/937/2003,
CUI 15485680, este chemat la Tribunalul Iaşi,
din Iasi str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, în
data de 07.10.2015, ora 9.00 în calitate de pârât
pentru atragerea raspunderii patrimoniale în
dosarul nr. 7711/99/2013/a1.
Popa Vasile cu domiciliul în Sat Visan, (Comuna
Barnova), jud. Iaşi in calitate de administrator al
SC Conitex SRL în faliment, înregistrată cu
J22/937/2003, CUI 15485680, este chemat la
Tribunalul Iaşi, din Iasi str. Elena Doamna, nr.
1A, jud. Iaşi, în data de 07.10.2015, ora 9.00 în
calitate de pârât pentru atragerea raspunderii
patrimoniale în dosarul nr. 7711/99/2013/a1.
Seitan Alexandru cu domiciliul în Sat Valea
Adanca, Comuna Miroslava, jud.Iaşi in calitate
de administrator al SC F Mania SRL în faliment, înregistrată cu J22/1611/2003, CUI
15716890, este chemat la Tribunalul Iaşi, din Iasi
str. Elena Doamna, nr. 1A, jud. Iaşi, în data de
07.10.2015, ora 9.00 în calitate de pârât pentru
atragerea raspunderii patrimoniale în dosarul nr.
7713/99/2013/a1.
Doamna Vişteanu Ioana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Buzău, cartier Broşteni, bl.B9, ap.
17, este citată în calitate de pârâtă în acţiunea de
„ieşire din indiviziune-fond funciar”, pentru
termenul de judecată din data de 26 octombrie
2015, ora 9.00, în dosarul civil nr.23961/200/2011
aflat în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei
Buzău. Citarea prin publicitate a fost încuviinţată în temeiul art.95, cod de procedură civilă,
prin încheierea de şedinţă din data de 14 septembrie 2015.

DIVERSE
Aducem la cunoștința publică, că pe rolul Judecătoriei Horezu se află dosarul 324/241/2015,
având ca obiect deschiderea procedurii de decla-
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rare a morții numitei Cristea Valeria, CNP
2391102386341, cu ultimul domiciliu în comuna
Alunu, sat Roșia, județul Vâlcea și invităm orice
persoană care cunoaște date în privința dispărutei, să le comunice instanței de judecată.
Subsemnata Pârlog Ioana rog pe cei care mi-au
intentat procese să mă citeze şi să mă înştiinţeze
de numărul dosarului şi de obiectul acestuia
întrucât nu am fost înştiinţată şi nu am luat la
cunoştinţă de existenţa acestor dosare. V-aţi
judecat în lipsă fără să ştiu şi să nu se mai pună
vina pe subsemnata, că eu aş fi furat casa. Nu
este adevarat cele incriminate de dânşii ca să ia
casele bătrânilor, să îi lase pe strazi. Casa este
câştigată prin Hotărâre Judecătorească cu
menţiunea că a rămas definitivă la 1 martie
1972. Să mi se transmită Hotărârea care o ţine
ascunsă şi se laudă că i-a trecut termenul şi că nu
mai pot face nimic să iasă adevărul la suprafaţă.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform incheierii din data de
15.09.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în
dosarul 5964/105/2015, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolventei SC Ars
Advertising SA Ploiești, Intrarea Petuniei, nr. 9,
bl. 149, sc. A, ap. 1, jud. Prahova, CUI 9118337,
J29/58/1997. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este
29.10.2015. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
09.11.2015. Termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor este 03.12.2015. Prima adunare a
creditorilor la data de 13.11.2015, ora 13/30 la
sediul lichidatorului judiciar.
Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform incheierii din
data de 11.09.2015 pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 5730/105/2015, anunţă deschiderea

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 283743/2008 și 4976/2013. Nr. 12352 din 16.09.2015.
Anunț privind vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de
30.09.2015, orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului
Eftimie Petre, cu sediul în loc. Călărași, str. Rocada nr. 9, județul Călărași, cod ﬁscal,
în dosar de executare nr. 283743/2008 și 4976/2013, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - construcție de locuințe - nr. cadastral și
totpograﬁc nr. C1, în supr. de 159 mp, extras de CF 20037 - Mun. Călărași și valoare
280.492 lei și teren intravilan în supr. de 648 mp, CF 20037, nr. cadastral 2989 –
valoare 36.107 lei, ambele situate în Mun. Călărași, str. Varianta Nord nr. 9, județul
Călărași. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Banca Comercială Carpatica - Agenția
Călărași - Contract de garanție imobiliară nr. 470/13.02.2008; Ministerul Public
DIICOT – Dosar 145/D/P/2006; BEJ Mihalcea și Serban - Somația nr. 12/
22.01.2010; CEC Bank SA - Somația 124/ 16.05.2011; Tribunalul Prahova – Dosar
3410/105/2009. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 18.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

procedurii generale a insolventei debitoarei SC
CDC Construct SRL, cu sediul social în Sinaia,
Calea Brasovului, FN, jud. Prahova, înregistrată
la ORC sub nr. J29/977/1993, CUI 3875981.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 26.10.2015.Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 13.11.2015. Termenul pentru
solutionarea eventualelor contestatii si pentru
definitivarea si afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 08.12.2015. Prima adunare a
creditorilor la data de 18.11.2015, ora 14/00, la
sediul administratorului judiciar.

LICITAȚII
Şcoala Gimnazială 128 cu sediul în str. Ion
Creangă nr. 6, Sector 5, organizează în 03-112015 licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor
excedentare. Informaţii la sediul unităţii.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică,
conform Caietului de Sarcini, a unor bunuri
mobile de natură mijloacelor fixe, obiecte de
inventar şi materiale ce nu mai pot fi folosire în
scopul în care au fost fabricate şi care se valorifica la preţurile menţionate în adresa evaluatorului, înregistrată la lichidator sub nr.
555/14.09.2015 având stabilite următoarele zile
de licitaţie: 21.09.2015, 23.09.2015, 25.09.2015,
28.09.2015 şi 30.09.2015 orele 13.00. Caietul de
sarcini se achiziţionează de la sediul lichidatorului, la preţul de 1.500 lei ( exclusiv TVA).
Relaţii suplimentare la tel. 0244386618,
0344104525, 0740226446.
SC Muntenia SA, societate aflată în faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator, anunţă vânzarea la licitaţie publică, a
2 (două) bunuri mobile ce se mai află în patrimoniul debitoarei, şi anume: compresor Kaeser la
preţul de 5.185 lei (fără TVA) – preţul de pornire
al licitaţiei fiind diminuat cu 50% din preţul
stabilit în raportul de evaluare, platforma telescopică la preţul de 2.500 (fără TVA)- preţul de
pornire este cel stabilit în raportul de evaluare.

Zilele de licitaţie stabilite sunt următoarele:
21.09.2015, 23.09.2015, 25.09.2015, 28.09.2015,
30.09.2015, 01.10.2015, 05.10.2015, 07.10.2015,
09.10.2015, 12.10.2015 orele 13.00. Relaţii suplimentare la tel. 0344104525, 0244386618 şi
0740226446.
Anunţ de închiriere prin licitaţie: Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Direcţia Silvică
Arges, cu sediul în Pitești, str. Trivale, nr.82,
telefon 0248213434, fax 0249214099, închiriază
prin licitaţie Păstrăvăria Dâmbovicioara aflată
în administrarea Ocolului Silvic Câmpulung,
obiectiv amplasat pe raza com. Dâmbovicioara,
jud. Argeș. Caietul de sarcini care conţine preţurile de pornire la licitaţie, precum şi valoarea
garanţiei pentru activ se poate obţine de la
sediul Direcţiei Silvice Argeș începând cu data
de 21.09.2015. Licitaţia va avea loc la sediul
Direcţiei Silvice Argeș în data de 05.10.2015,
orele 10:00. Preţul de pornire la licitaţie, stabilit
în caietul de sarcini este de 35.000 lei/an fără
TVA. Alte date relevante privind închirierea
activului pot fi obţinute prin achiziţionarea caietului de sarcini şi a documentaţiei aferente
procedurii de licitaţie. Prețul caietului de sarcini
este de 100 lei. Informaţii suplimentare la sediul
Direcţiei Silvice Argeș sau telefon 0248213434.
SCPEJ Marin Florea şi Marin George Robert, cu
sediul în Răcari, Str. Ana Ipătescu nr. 88, jud.
Dâmboviţa, mobil: 0722.817.995; 0722.67.63.67,
e-mail: executormaringeorge@yahoo.com, aduce
la cunoştinţă generală că, în data de 06 octombrie
2015, ora 10:00, va avea loc la sediul biroului,
vânzarea la licitaţie publică a cotei de 1/4 din
imobilele ce figurează cu nr cadastral 7786, adică
din suprafaţa de 1.408 mp – nr cadastral 7785-C1,
respectiv 352 mp, cota de 1/1 din locuinţa din
BCA, acoperită cu plăci azbociment cu 5 camere,
bucătărie, hol, imobile situate în com Crevedia,
Sat Mănăstirea, Str. Păcii nr. 185, jud. Dâmboviţa,
proprietatea debitoarei Victor Constanţa, cu
domiciliul în com. Crevedia, sat Mănăstirea, jud.
Dâmboviţa, la preţul de 200.000 lei.
Debitorul SC Ungureanu Instalcom SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse şi Asociaţii SPRL, scoate la vânzare: 1.

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 mobile ale SC Raicom SRL (licitația IIa). În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 29, luna septembrie, 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu,
str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Raicom SRL, CUI 11223628, cu sediul în județul
Giurgiu, Str. Frumoasei, nr. 22, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile –
descriere sumară: Autoturism Dacia Logan, berlină, an fabricație 2007, km
efectuați: 247.079, cap cilindrică 1.400 cm3, 75 CP, benzină + GPL. Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): 6.225 lei. Cota TVA: 0%. Bunurile
mobile nu sunt grevate de sarcini. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată
aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte
de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, în contul nr.
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 numărul de telefon
0246.212.830, interior 415.
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Imobil, teren situat în Mun. Ploieşti, Str. Drumul
Serii, Nr.22, Judeţ Prahova, având suprafaţa de
2.452,00mp. şi clădire edificată pe acesta în
regim parter şi etaj, având suprafaţa construită
de 169,18mp. din care suprafaţa utilă de
135,51mp, înscris în Cartea funciară nr. 6505
Mun. Ploieşti, sub nr. cadastral 6621. -Preţul de
pornire al licitaţiei este de 114.340,85 Euro
exclusiv TVA; 2.Imobil, teren intravilan situat în
Ploieşti, str. Drumul Serii, FN, tarlaua 12,
parcela A166/13, Judeţ Prahova, având suprafaţa de 2.452,74mp, înscris în Cartea funciară nr.
121422 (nr. vechi 6322) Mun. Ploieşti, sub nr.
cadastral 7935; -Preţul de pornire al licitaţiei este
de 49.422,75Euro exclusiv TVA. 3.Imobil, teren
intravilan situat în Ploieşti, str. Drumul Serii,
FN, tarlaua 12, parcela A166/14, Judeţ Prahova,
având suprafaţa de 2.415,28mp, înscris în Cartea
funciară nr. 121440 (nr. vechi 6323) Mun.
Ploieşti, sub nr. cadastral 7932; -Preţul de pornire
al licitaţiei este de 52.411,80 Euro exclusiv TVA.
4.Alte mijloace fixe şi obiecte de inventar, aparţinând SC Ungureanu Instalcom SRL a căror
valoare de piaţă este de 64.488,20 Lei exclusiv
TVA. Preţul caietului de sarcini pentru imobilele
aflate în proprietatea SC Ungureanu Instalcom
SRL este de 1000 lei exclusiv TVA. -Preţul de
pornire al licitaţiei pentru imobilul af lat la
punctul nr.1 din lista, reprezintă 65% din
valoarea de piaţă exclusiv TVA prezentată în
Raportul de evaluare. -Preţul de pornire al licitaţie pentru imobilul aflat la punctul nr. 2 din
listă, reprezintă 65% din valoarea de piaţă
exclusiv TVA prezentata în Raportul de
evaluare. -Preţul de pornire al licitaţiei pentru
imobilul aflat la punctul nr. 3din listă, reprezintă
70% din valoarea de piaţă exclusiv TVA. -Preţul
de pornire al licitaţiei pentru mijloacele fixe şi
obiectele de inventar reprezintă 70% din
valoarea de piaţă exclusiv TVA prezentata în
raportul de evaluare pentru fiecare bun în parte
iar listele cu aceste bunuri pot fi obţinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitaţie este condi-

ţionata de: -consemnarea în contul nr.
RO79BFER140000008181RO01 deschis la
Banca Comercială Feroviara -Sucursala Bucureşti până la orele 14.00 am din preziua stabilită
şedinţei de licitaţie a garanţiei de 10% din preţul
de pornire a licitaţiei; -achiziţionarea până la
aceeaşi dată a Caietelor de sarcini şi a Regulamentelor de licitaţie pentru proprietăţile imobiliare, pentru mijloacele fixe şi obiectele de
inventar, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietăţile imobiliare, mijloacele fixe şi
obiectele de inventar prima şedinţă de licitaţie a
fost fixată în data de 23.09.2015, ora 12.00 iar
dacă bunurile nu se adjudecă la această dată,
următoarele şedinţe de licitaţii vor fi în data de
07.10.2015; 21.10.2015; 04.11.2015; 18.11.2015
ora 12.00. Toate şedinţele de licitaţii se vor desfăşura la sediul ales de lichidatorului judiciar din
Mun. Ploieşti, Str. Elena Doamna, Nr. 44 A,
Judeţ Prahova. Pentru relaţii suplimentare
sunaţi la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relaţii suplimentare şi
vizionare apelaţi tel: 0753.999.028, dl Cristian
Ciocan. Anunţul poate fi vizualizat şi pe site
www.dinu-urse.ro.
Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţii deschise cu
strigare conform oug 101/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea vânzării unor
imobile, după cum urmează: I.Licitaţii deschise
cu strigare la data de 12.10.2015, Ora 10:00, la
sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr. 3A,
sector 2, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor imobile: 1.Apartament nr.46 (2 camere), cu
Au 53,31 mp, teren cotă indiviză 12,51mp, B-dul
Magheru Gheorghe nr.24, sc.B, etaj 9 sector 1,
Bucureşti (a treia licitaţie); Preţ pornire licitaţie:
61.600 Euro; 2.Apartament nr.5 (3 camere), cu
Au 106,93 mp, boxă (8,64 mp), teren cotă indiviză 34,89 mp, str.Pitar Moș nr.10, etaj 2, sector
1, Bucureşti (a doua licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 147.000 Euro.3.Apartament nr.2 (5
camere), cu Au 122,17 mp, teren cotă indiviză

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunţ privind
vânzarea de bunuri imobile ale S.C. Ert Plast Manufacturing SRL (licitaţia a- III-a).
Anul 2015, luna Octombrie, ziua 01, ora 10. În temeiul art. 162 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură ﬁscală, republicată,
cu modiﬁcările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în data de 01
Octombrie 2015, ora 10, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, Bloc B5, parter,
judeţul Giurgiu,la sediul S.F.O. Bolintin Vale, se vor vinde prin licitaţie publică
deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. Ert Plast
Manufacturing SRL, cu domiciliul social în Municipiul Bucureşti, Sector 2, Şos.
Colentina Nr. 38, Bl.70, Sc. A, Et. 7, Ap. 31, cod de identiﬁcare ﬁscală 22247908.
Denumire bunuri imobile - descriere sumară:, Prețul de evaluare sau de pornire a
licitației, (exclusiv TVA): Teren intravilan - în suprafață de 7.475 mp, Nr. cadastral
996, situat în Localitatea Bolintin Vale, Jud.Giurgiu, Acces Autostrada A1, Km. 30,
134.000 lei. Total: 134.000 lei. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate
de următoarele: Creditori, Sarcini: - Banca Comercială Română S.A. - Contract
ipotecă nr. 582/2008; - SC Asset Leasing IFN SA. Conform art. 141, alin (2) lit. f) din
Codul ﬁscal (Legea nr. 571/2003), cu modiﬁcările şi completările ulterioare, este
scutită de TVA „livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a
acesteia şi a terenului pe care este construită”. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt
invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de
pornire a licitaţiei ((inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664,
beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, deschis la Trezoreria
municipiului Giurgiu, cu menţiunea „taxă participare licitaţie 10%”; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului
comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali (bugetul de stat şi bugetul local) că nu au obligaţii
ﬁscale restante, declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este
persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare şi la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172
- 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0246/270520, persoana de contact: Ion Ionica.

90,32 mp, Șos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr.55,
vila 9, parter, sector 1 București (prima licitație);
Preţ pornire licitaţie: 136.000 Euro.4.Apartament
nr.1 (4 camere), cu Au 171,05 mp, boxă (9,23
mp), teren cotă indiviză 58,10 mp, str. Mihai
Eminescu nr.50-54, parter, sector 1, Bucureşti
(prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 209.200
Euro. 5.Apartament nr.2 (3 camere), cu Au
170,86 mp, boxă (6,23 mp), camera de serviciu
(16,28 mp), teren cotă indiviză 62,33 mp, str.
Mihai Eminescu nr.50-54, parter, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie:
215.400 Euro.6.Apartament nr.5 (5 camere), cu
Au 198,37 mp, boxă (7,17 mp), teren cotă indiviză 63,80 mp, str.Mihai Eminescu nr. 50-54, etaj
2, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ
pornire licitaţie: 265.400 Euro. Informaţii
privind dosarele de prezentare, garanţiile şi
taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de la
Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19;
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 08.10.2015 ora 10. II.Licitaţii deschise
cu strigare la data de 13.10.2015, Ora 10:00, la
sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr.3A,
sector 2, Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor imobile: 1.Apartament nr.6 (3 camere), cu
Au 173,03 mp, boxă (7,34 mp), camera de
serviciu (19,38 mp), teren cotă indiviză 64,38 mp,
str.Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 2, sector 1,
Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie:
236.500 Euro.2.Apartament nr.8 (4 camere), cu
Au 171,49 mp, boxă (10,54 mp), boxă (3,71 mp),
camera de serviciu (20,23 mp), teren cotă indiviză 66,39 mp, str. Mihai Eminescu nr.50-54, etaj
3, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ
pornire licitaţie: 226.600 Euro.3.Apartament
nr.10 (4 camere), cu Au 171,55 mp, boxă (5,89
mp), camera de serviciu (20,74 mp), teren cotă
indiviză 63,87 mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54,
etaj 4, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ
pornire licitaţie: 232.900 Euro.4.Apartament
nr.11 (5 camere), cu Au 198,78 mp, boxă (6,08
mp), camera de serviciu (17,05 mp), teren cotă
indiviză 69,07 mp, str.Mihai Eminescu nr.50-54,
etaj 5, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ
pornire licitaţie: 272.100 Euro.5.Apartament
nr.13 (5 camere), cu Au 198,38 mp, boxă (5,98
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mp), teren cotă indiviză 63,42 mp, str.Mihai
Eminescu nr.50-54, etaj 6, sector 1, Bucureşti
(prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 254.100
Euro.6.Apartament nr.15 (5 camere), cu Au
198,67 mp, boxă (6,37 mp), camera de serviciu
(12,31 mp), teren cotă indiviză 67,60 mp, str.
Mihai Eminescu nr.50-54, etaj 7, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie:253.600 Euro. 7.Apartament nr.16 (4
camere), cu Au 170,58 mp, boxă (5,58 mp), boxă
(5,30 mp), camera de serviciu (20,28 mp), teren
cotă indiviză 86,37 mp, str.Mihai Eminescu
nr.50-54, etaj 7, sector 1, Bucureşti (prima licitaţie); Preţ pornire licitaţie: 219.500 Euro. Informaţii privind dosarele de prezentare, garanţiile
şi taxele de participare ale licitaţiilor se obţin de
la Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19;
0723/112.497. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 09.10.2015 ora 10. III. Licitaţii deschise
cu strigare la data de 12.10.2015, Ora 10:00, la
Hotel Triumf - Şoseaua Kiseleff nr.12, sector 1,
Bucureşti, pentru vânzarea următoarelor
imobile: 1.Teren 16.913 mp, str.Atomiştilor nr.1,
Măgurele, jud. Ilfov, (a treia licitaţie). Preţ
pornire licitaţie: 378.900 Euro (la care se adaugă
TVA); 2.HOTEL TRIUMF- Şos. Kiseleff nr.12,
sector 1, Bucureşti, compus din construcţie
2S+D+P+4E+Pod cu Au 5.939,87mp, construcţii
anexe şi teren aferent 14.987 mp, un număr de
98 de camere şi apartamente (41 single, 43 duble
şi 14 apartamente). Deţine un restaurant cu o
capacitate de 120 de locuri, grădină de vară de
60 de locuri. Hotelul şi restaurantul sunt dotate
cu mijloace fixe şi obiecte de inventar (a treia
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 15.903.000 Euro
(la care se adaugă TVA). Informaţii privind
dosarele de prezentare, garanţia şi taxa de participare ale licitaţiei se obţin de la Veronica
Cristea, telefon: 021/230.12.42; 021/230.85.91;
Data şi ora limită de înscriere la licitaţie:
08.10.2015, Ora 10:00. IV.Licitaţie deschisă cu
strigare (a doua licitaţie) la data de 09.10.2015,
Ora 10:00, la sediul SRP Suceava – str.Vasile
Bumbac nr.4-8, Suceava, jud.Suceava, pentru
vânzarea următorului imobil: Hotel şi restaurant ”GLORIA”, construcţii şi terenul aferent de
5.021 mp, str. Vasile Bumbac nr. 4-8, Suceava,
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jud. Suceava, compus din construcţie D+P+2E
cu suprafaţa construită de 1.193 mp, anexa C2/2
(84 mp) anexa C2/1 (406 mp). Hotelul are 23
camere duble, 6 camere single, 3 apartamente,
recepţie şi parcare. Restaurantul are capacitatea
de 250 locuri. Există 3 săli de protocol de 100, 8
şi 6 locuri. Hotelul şi restaurantul sunt dotate cu
mijloace fixe şi obiecte de inventar. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 2.225.300 Euro la care
se adaugă TVA. Informaţii privind dosarul de
prezentare, garanţia şi taxa de participare ale
licitaţiei se obţin de la Petre Simeria, telefon
0742/094.459. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 07.10.2015, Ora 10:00.
ANAF – Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P.
Prahova - S.F.O Bușteni, anunță
organizarea licitației privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile proprietatea debitorului S.C. Mitcarn SRL:
autoturism VW Touareg, an 2005,
motorină – preț 44.000 lei; autotractor
Man TGA 18.430, an 2004 – preț
79.000 lei; autoutilitară Man Kogel,
TGA 26.460 BA, cu macara, an 2005 preț 207.000 lei; 2 semiremorci
basculantă Meiller-Kipper, MHKS 41/35, an 2008 – preț 58.800 lei/buc.; 2
semiremorci basculantă Meiller-Kipper,
MHKS 41/3-5, an 2007 – preț 58.300
lei /buc.; autotractor Man TGA 18.480,
an 2007 – preț 171.000 lei. Prețurile de
vânzare nu conțin T.V.A. Licitația se va
desfăsura la sediul organului ﬁscal din
Bușteni, str. Nestor Ureche, nr. 3, jud.
Prahova, în ziua de 30.09.2015, ora
11.00. Anunțul nr. 32248/16.09.2015
poate ﬁ consultat la sediul organului
ﬁscal, la primărie și pe site- ul ANAF
(licitații). Pentru date suplimentare
privind condiții de participare și acte
necesare la depunerea ofertelor puteți
apela nr. de telefon 0244.320.155,
persoană de contact: Mihai Voicu.

JOI / 17 SEPTEMBRIE 2015
SC Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: ACTIVUL NR. 1: imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele: 1. Parcela de teren arabil –
situată în intravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF
295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. 2. Parcela
de teren arabil – situată în extravilanul com
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF 294/N
a com. Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela de teren
arabil – situată în intravilanul şi extravilanul
satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în
p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan
în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N
a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492. cu
preţul de pornire de 353.539lei ( fara TVA).
Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă
dovada acestui fapt până la data de 22.09.2015
ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va
avea loc la Sediul Lichidatorului Judiciar din
Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, ÎN data de
23.09.2015 ora 16:00, şi se va desfăşura în
conformitate cu PREVEDERILE Legii nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea
creditorilor din data de 28.09.2012. Adjudecarea
se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi consultat atat la
dosarul cauzei cat si la sediul lichidatorului.
Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului de
adjudecare in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.
Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la
termenul de vanzare, o garantie de participare la
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in numerar,
prin plata in contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 1664636. Nr. 5126 din 11.09.2015. Anunț privind
vânzare pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 29.09.2015 orele
10.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 3 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Dumitrache
Vasilica Minodora, cu sediul în loc. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 1664636/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv TVA) este: - Imobil construcție 131 mp și teren 225 mp, Carte funciară nr.
23608, nr. cadastral 23608, situat în mun. Călărași, str. N. Titulescu nr. 24, Cartier
Periferic - valoare: 36.372 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal
30/D/P/2009/ 04.01.2012, emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a
Criminalității Organizate Călărași. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare
însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie
de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de
pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile
art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 16.09.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

Iaşi, până la data de 23.09.2015 ora 15:00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela
la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890
Anunţ de participare privind reluarea procedurii
de delegarea serviciului de transport public pe
cablu – instalație telescaun – realizat prin
proiectul „Dezvoltarea integrată prin optimizarea domeniului schiabil şi a sistemului ecologic
de colectare – epurare a apelor uzate menajere în
zona turistică Rânca, Judeţul Gorj”. Autoritatea
delegatară – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Rânca – Corneşu Mare”, judeţul Gorj,
cod de înregistrare fiscala: 30845163, str. Gilort
nr.21, Localitatea Novaci, judeţul Gorj, telefon
0253/214006, fax 0353/819318. - Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de gestiune: Hotărârea nr. 9/01.07.2015. - Aria teritorială: Zona
Rânca, județul Gorj, - Procedura de atribuire:
licitaţie deschisă. - Durata contractului de delegare a gestiunii: 10 ani de la data semnării
contractului. - Serviciul care urmează să fie
prestat: serviciul de transport public pe cablu –
instalație telescaun. - Documentaţia de delegare
se regăsește pe site-ul www.cjgorj.ro, secțiunea
Anunțuri - achiziții publice. - Data, ora şi locul
de depunere a ofertele:26.10.2015, ora 10:00,
Consiliul Județean Gorj, str, Victoriei, nr.2-4, et 2
cam.257. - Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 27.10.2015, ora 11:00, Consiliul Județean
Gorj, str, Victoriei, nr.2-4, sala D. - Garanţia de
participare: 1.000 lei.(se va depune în contul
RO18BRDE200SV51058212000). - Durata de
valabilitate a ofertei: 90 de zile. Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Rânca – Corneşu Mare”, Judeţul Gorj Prin
preşedintele Consiliului Judeţean Ion Călinoiu.
Oraşul Novaci Prin primar Dumitru Leuștean.
Comuna Baia de Fier, Prin primar Dumitru
Turbăceanu.
Primăria municipiului Piatra Neamţ. Anunţă.
Anularea licitaţiei din data de 6 octombrie 2015
pentru bunul imobil- teren intravilan, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în
suprafaţă de 24 mp, proprietate privată, situat în
str. Dimitrie Leonida între bl. D6 și D17; - Organizarea licitaţiei publice deschise în vederea: Vânzării bunului imobil – terenul intravilan,
proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 192 mp., proprietate
privată, situat în str. Soarelui fn Preţul de
pornire la licitaţie este de 21.877 lei conform
HCL nr. 237 din 30.07.2015; Vânzării bunului
imobil – terenul intravilan, proprietatea privată
a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de
267 mp., proprietate privată, situat în str.
Alexandru Lăpușneanu fn Preţul de pornire la
licitaţie este de 69.906 lei conform HCL nr. 237
din 30.07.2015; - Vânzării bunului imobil –
terenul intravilan, proprietatea privată a municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 338 mp. și
403 mp, proprietate privată, situat în str. Petru
Rareș nr.17. Preţul de pornire la licitaţie este de
98.329 lei și 117.238 lei conform HCL nr. 237 din
30.07.2015; - Vânzării bunului imobil – terenul
intravilan, proprietatea privată a municipiului
Piatra Neamţ, în suprafaţă de 50 mp., proprietate privată, situat în bd. Decebal fn Preţul de
pornire la licitaţie este de 7.255 lei conform HCL

nr. 237 din 30.07.2015; - Vânzării bunului imobil
– terenul intravilan, proprietatea privată a
municipiului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 132
mp., proprietate privată, situat în str. Gheorghe
Doja nr.56 Preţul de pornire la licitaţie este de
10.496 lei conform HCL nr. 237 din 30.07.2015;
- Vânzării bunului imobil – terenul intravilan,
proprietatea privată a municipiului Piatra
Neamţ, în suprafaţă de 250 mp. și 21 mp.,
proprietate privată, situat în str. Castanilor nr.5.
Preţul de pornire la licitaţie este de 52.822 lei
conform HCL nr. 265 din 27.08.2015. Licitaţia va
avea loc în data de 09 octombrie 2015, ora 14,00,
la sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare nr.6-8.
Înscrierile si depunerea ofertelor se fac până la
data de 08 octombrie 2015, ora 16.30 inclusiv, la
Primăria municipiului Piatra Neamţ, str. Ştefan
cel Mare, nr. 6-8, Biroul Relaţii cu Publicul,
Ghişeul Serviciului Patrimoniu, Autorizări și
Transport zilnic între orele 8,00 – 16,30, unde se
poate achiziţiona şi documentaţia licitaţiei.
Relaţii suplimentare la telefon 218991, interior
122, zilnic între orele 8,00 – 16,30.

PIERDERI
Bogaciu Vlăduţ, declar pierdut (nul) certificat
moştenitor nr.217 /25 iulie 1990, emis de Notariat de Stat Local Urziceni, Jud. Ialomiţa,
defunct Bogaciu Vasile (defunct).
S.C. Superfood Company S.R.L., sediul în
Oraşul Pantelimon- jud. Ilfov, C.U.I. 6045338,
declară pierdută (nulă) foaie de parcurs seria B
nr. 0007048 din data 11-09-2015.
Pierdut legitimație student pe numele Lupu
Marius- Cătălin, eliberată de Facultatea ”Titu
Maiorescu” -Medicină Generală din București.
Se declară nulă.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Lomejorconstruct
SRL cu sediul în localitatea Pecica, str. 304, nr.5,
jud. Arad, J2/1867/2007, CUI 22563790, declară
certificatul de înregistrare nr. B1376805 şi
statutul/anexele pierdute/nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Geldberg SRL cu
sediul în Municipiul Arad, Aleea Agnita, nr.1,
bloc I, sc.A, ap.19, jud. Arad, J2/1429/2007, CUI
22179080, declară certificatul de înregistrare nr.
B1153424 şi statutul/anexele pierdute/nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Peninsula Recycling SRL cu sediul în Comuna Vladimirescu,
sat Vladimirescu, DN 7, nr. FN, jud. Arad,
J2/737/2008, CUI 23759043, declară certificatul
de înregistrare nr. B1375257 şi statutul/anexele
pierdute/nule.
CII Ilie Laurenţiu Dragoş în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC S.E.F.O.P. SRL cu
sediul în Municipiul Timişoara, str. Mitropolit
Andrei Şaguna, nr.3, bloc U5, ap.15, jud. Timiş,
J35/3128/2008, CUI 24397847, declară certificatul de înregistrare nr.B1585368 şi statutul/
anexele pierdute/nule.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță
valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
ﬁscal și ale Codului de procedură ﬁscală republicat, a unor active aparținând: Dana
Ioan - Pitești, Str. Darzului nr. 20, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan
453 mp, Pitești, str. Darzului nr. 14B; Valoare (RON, fără TVA): 71.900 lei. Prețul
menționat reprezintă 100% din cel de evaluare, actualizat cu rata inﬂației. 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 01-10-2015, ora 11:00.
Licitația va avea loc în data de 02-10-15, ora 11:00:00 AM, la AJFP Argeș, Bdul
Republicii, nr. 118. Sarcinile care grevează bunurile sunt: -. Îi invităm pe toți cei care
pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații
suplimentare se pot aﬂa de la AJFP Argeș, Bdul Republicii, nr. 118, tel 0248/211511
int. 3234.

