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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunţul privind 
vânzarea bunurilor mobile ale SC Atract Team SRL (licitaţia -VII-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 29, 
luna mai, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă 
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Atract Team SRL, CUI 23950611 cu sediul în județul Giurgiu, localitatea 
Giurgiu, str. Alexandriei, bl. A 8, sc. A, ap. 8. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA), Cota TVA 24%: Lansete și verigi de pescuit, diverse tipuri - 20 buc., Suporți lansete, diverse tipuri – 39 buc., Gripbig 
barkei – 1 buc., Umbrelă verde – 1 buc., Cap minciog Energo Team – 2 buc., Flotor Easy Float – 3 buc., Binoclu Bushnell – 1 buc., 
Mulinete diverse tipuri – 5 buc., Lanternă cap mactronic HLS – K2 – 1 buc., Rachetă de înădire - 4 buc., Sac solubil Vaxon – 2 buc., Role 
de fier 250-300 M, diverse tipuri - 41 buc., Role de fier 100-150 M, diverse tipuri - 50 buc., Role de fier 30-50 M, diverse tipuri - 125 
buc., Role fier Ultra Max 500 M - 3 buc., Role de fier 890-1000 M, diverse tipuri - 9 buc., Fir Atomic Colmic – 24 buc, Fire elastice, 
diverse tipuri – 24 buc., Praștie Drennan cu rezervă - 1 buc., Vaf fotoliu confort - 1 buc., Le scaun cu suport și valigeta - 1 buc., Scaun 3 
picioare Okuma - 3 buc., Cizmă șold Sold Vaxon - 2 buc., Saltea recepție crap – 1 buc., Cizme ciorap - 2 buc., Lingurițe oscilante, 
diverse tipuri – 40 buc., Lingurițe rotative, diverse tipuri – 14 buc., Vobler, diverse tipuri - 11 buc., Lac fluorescent – 5 buc., Porumb 
Sandwich - 18 buc., Baterii Varta Industrial – 12 buc., Set cârlige de pescuit, diverse tipuri – 360 buc., Nadă, diverse tipuri – 177 buc., 
Aditivi, diverse tipuri – 60 buc., Plute, diverse tipuri - 62 buc., Juvelnice, diverse tipuri - 3 buc., Energo Team încălzitoare, diverse 
tipuri - 16 buc., Plumb Energo Team – 16 buc., Pense extractoare, diverse tipuri - 24 buc., Vârtejuri și opritoare, diverse tipuri - 94 
buc., Plasă Alau 1 M - 1 buc., Senzor avertizor - 2 buc., Pompă de pelete Maver – 2 buc., Mănuși Ergo Team (per.) – 1 buc., Pălărie 
Univers - 2 buc., Căciulă Univers - 4 buc., Sită pătrată Energo Team – 1 buc., Suport cutii Energo Team – 1 buc., Burghiu carp Zoom – 4 
buc., Inele carp Expert (set) – 3 buc., Total: 6.777 lei. 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; 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 
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 nostru sau la telefon 
numărul 0246.212.830, interior 415, la domnul Vasile Preda.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Citație. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării, nr.188, jud. Teleorman, în numele 
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. 
Aurel Vlaicu nr. 22, județul Prahova, în calitate de creditoare, înștiintează cetățenii 
turci: Dugan Nazmi, cetățenie turcă, născut la 19.10.1969, cu domiciliul în Turcia, 
Tekirdag, Merkez, Yavuz, str. Gulbahce (rezident în Bacău, str. M. Vitea nr. 3, bl. I, sc. 
E, ap. 24), Nadir Camur, cetățenie turcă, născut la 04.10.1953, cu domiciuliul în 
Turcia, Buyukada, cart. Cinar Meydani, Dugan Gulcin cetățenie turcă, născut la 
14.09.1982, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag, Centru, Cartierul Ertugrul, B-dul. 
Orduevi (rezident în București, sect. 1, str. Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), Dugan 
Ozcan cetățenie turcă, născut la 25.01.1975, cu domiciliul în Turcia, Tekirdag, 
Centru, Cartierul Aydougdu, B-dul. Destan (rezident în București, sect. 1, str. 
Măguricea nr. 5, bl. 3F, ap. 25), pârâți în dosarul nr. 905/87/2013, aflat pe rolul 
Tribunalului Teleorman, că pe rolul Tribunalului Teleorman se află dosarul nr. 
905/87/2013, având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale, în care sunt 
chemați în judecată pentru termenul din la data de 25.05.2015.

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu expe-
rienţă: recepţioner, animator (fire sociabilă şi 
sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucătar, ajutor 
bucătar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

Centrul de Protecţie a Plantelor Bucureşti scoate la 
concurs următoarele posturi: -2 posturi şoferi tr. I, 
fără nivel studii, post permanent, cu cel puţin 3 ani 
vechime în muncă; -1 post inspector de specialitate, 
nivel de studii S (superioare), gr. II, post temporar 
pentru 3 luni, cel puţin 3 ani vechime în specialitate 
studiilor. Tipul probelor, locul, data şi ora 
desfăşurării acestora: 1. Proba practică: 10 iunie 
2015, ora 10, la sediul instituţiei (Drumul Coopera-
tivei, nr.20, sector 5, Bucureşti); 2. Proba interviului 
poate fi susţinută doar de către acei candidaţi 
declaraţi admişi la proba practică, şi va avea loc în 
data de 12 iunie 2015, la ora 10, la sediul instituţiei 
(Drumul Cooperativei, nr.20, sector 5, Bucureşti); 
Data limită şi ora până la care se pot depune 
dosarele de concurs: -29 mai 2015 pentru posturile 
de şofer tr. I; -22 mai 2015 pentru postul de inspector 
de specialitate gr. II; -Până la ora 13:30. Datele de 
contact ale persoanei care asigură secretariatul 
comisiei de concurs D-ra. Babescu Elena- Tabita din 
cadrul compartimentului de resurse umane, sau dl. 
Dima Cristian: 021/413.18.56; 021/413.93.42, e-mail 
contact@pmb-cpp.ro.

Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul Ilfov, în 
temeiul H.G. 286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, scoate la concurs 
următoarele posturi contractuale vacante: Adminis-
trator- vechime în muncă minim 6 ani, studii medii 
liceale absolvite cu diplomă bacalaureat; Îngrijitor- 
vechime în muncă 0 ani, studii gimnaziale (8 clase); 
Referent- vechime în muncă minim 5 ani, studii 
medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
Referent- vechime în muncă minim 6 ani, studii 
medii liceale absolvite cu diplomă bacalaureat. Data 
limită depunere dosare: 03.06.2015, orele 16:00, la 
sediul Primăriei Oraş Bragadiru. Concursurile încep 
în: 11.06.2015, orele 09:00 –proba scrisă şi se 
desfăşoară la sediul Primăriei Oraş Bragadiru, 
judeţul Ilfov. Bibliografia şi relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Oraş Bragadiru sau la 
telefon 021/4480795, interior 113.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, cu 
sediul în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 
71-73, organizează concurs/ examen, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată, prin recrutare 
din sursă externă, a unui post de personal contrac-
tual vacant - muncitor calificat IV-I specializarea 
instalator-fochist. În vederea participării la concurs/ 
examen, candidaţii trebuie: a) să fie absolvenţi ai 
uneia din următoarele forme de pregătire: - şcoală 
de arte şi meserii/ şcoală profesională având una din 
următoarele calificări profesionale: instalator apă, 
canal, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de 
gaze, instalator rețele termice și sanitare; - liceu 
având una din următoarele calificări profesionale: 
tehnician instalator pentru construcţii; - şcoală 
postliceală/ şcoală de maiştri având una din 
următoarele calificări profesionale: maistru insta-
lator în construcţii; b) să aibă minim 2 ani vechime 
în muncă în calificarea profesională corespun-
zătoare studiilor absolvite; c) să fie absolvenţi ai unui 
curs de fochist autorizat ISCIR – minim clasa C. 
Concursul/ examenul se va desfăşura la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman, în 3 
etape, astfel: 1. Selecţia dosarelor de concurs – 
29.05.2015; 2. Proba scrisă – 22.06.2015; 3. Interviu 
– 25.06.2015; Pentru înscrierea la concurs candidaţii 
vor prezenta şi depune dosarul de concurs, în volum 
complet, până la data de 27.05.2015, ora 14:00, la 
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Teleorman – Serviciul Resurse Umane, sau la 
telefon 0247/407000 interior 20112, de luni până 
vineri, între orele 08:00-16:00.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţii de depozitare şi productie între 500 şi 3.500 
mp sunt oferite spre închiriere de către S.C. Ţesăto-
riile Reunite S.A. în zona Şos. Viilor Sector 5, 
Bucureşti. Relaţii la telefon 0722654095 şi 
0724426617.

CITAȚII
Se cheamă pentru 10 iunie 2015 la Judecătoria 
Galaţi, sala 4, strada Brăilei din municipiul Galaţi, 
nr. 153, în dosarul 13.053/233/2013-Stan (fostă 
Nechita) Rodica Cristina în calitate de reclamantă și 
Nechita Sava în calitate de pârât, obiectul proce-
sului fiind exercitarea autorității părintești.

Intimata Fecioru Felicia este citată la Tribunalul 
Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1 A, Secţia Civilă, S –VI, 

Civ R 1, în dosarul 31007/245/2011 având că obiect 
uzucapiune, la data de 19.05.2015, ora 9.00, în 
contradictoriu cu pârâtul Radu Nonică.

Subsemnatul Petrescu Toma, domiciliat în București, 
str. Baba Novac nr. 43, bl. G12, sc. 1, ap. 4, sectorul 3, 
care am calitatea de reclamant în dosarul civil nr. 
13388/303/2014 al Judecătoriei Sectorului 6, 
București, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 
115, sectorul 1, o citez pe această cale pe pârâta Cian-
flone- Mottola Iuliana- Cristina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în București, str. Iosif Hodoș nr. 2, bl. J43, 
sc. 4, et. 2, ap. 52, sectorul 3, ca să se prezinte în fața 
instanței și în dosarul mai sus menționate la data de 3 
iunie 2015, ora 8.30, Complet 6.

Lascarachi Valentina, cu ultimul domiciliu în Sat 
Hlincea, Comuna Ciurea, Str. Manastirii nr.174, jud. 
Iaşi, este chemată la Judecătoria Iaşi, camera Sala 6, 
Complet C 02m, în data de 04 iunie 2015, ora 8.30, 
în calitate de pârâtă, în proces cu Lascarachi Mihai 
în calitate de reclamant, pentru Fond- divorţ fără 
minori, în dosarul civil nr. 33306/245/2014.

Zidaru Maria Liliana cu domiciliul cunoscut în 
comuna Moșna, sat Moșna, nr 663, județul Sibiu este 
citată în calitate de pârât, în dosarul nr 
10599/288/2014, al Judecătoriei Rm. Vâlcea, având 
ca obiect divorț, cu termen de judecată în data de 
29.05.2015.

Direcţia Generală se Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului, cu sediul în Ploieşti, Şos.Vestului, nr. 14 – 
16, jud. Prahova, CUI 9770267, prin reprezentantul 
sau legal Călin Viorel, având funcţia de Director 
Executiv, în calitate de reclamantă în Dosarul civil 
nr. 1684/105/2015 af lat pe rolul Tribunalului 
Prahova, cheamă în judecată pe numitul Pavel 
Gheorghe, în calitate de pârât, la termenul din data 
de 27.05.2015, sala 1, parter, ora 12, la Tribunalul 
Prahova, str. Văleni nr. 44, Ploieşti, jud.Prahova.

1.Kozak Mihai este citat în 22.06.2015 la 
Judecătoria Rupea în dosar 193/293/15. 2. Andri-
escu Dragoş Dănuţ citat în dosar 1630/293/14 la 
Judecătoria Rupea, termen 09.06.2015.

Numitul Dumitru Marius Aurelian, cu domiciliul în 
Piteşti, str. Exerciţiu nr. 83, Bl. P8, sc. A, ap. 14, este 
citat la Judecătoria Sibiu, în data de 19.05.2015, în 
Dosarul 11356/306/2009*, în proces civil cu 
Gălbenuşă Vasile Gabriel.

Domnul Sandu Ionel, cu ultimul domiciliu în IAŞI, 
Ale. Ştefan Procopiu nr. 14 bl.B2 sc.A ap.2, jud. Iaşi, 
CNP 1781113224490, este chemat în ziua de 
16.06.2015 la Judecătoria Iaşi, cu sediul în Iaşi, Str. 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iaşi, Secţia Civilă, camera 
Sala 4 - Camera de consiliu, Completul C17, ora 

08:30 a.m., în dosarul nr. 5400/245/2014, în calitate de 
pârât, în proces cu E.ON Energie România SA în 
calitate de Reclamant, cerere de valoare redusă.

Collage Art Gang SRL având CIF 32589711 și 
J40/15434/2013, cu ultimul sediu cunoscut în 
Bucureşti Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, Nr. 90, 
Complexul Multifunctional Grand, Tronsonul I, 
camera 4.20.1, Etaj 4, în calitate de pârâtă în dosarul 
27694/197/2014, este citată pentru a se prezenta în 
data de 25.06.2015 ora 09.00, la sala J1 a Judecăto-
riei Brașov, Bd. 15 Noiembrie Nr. 45, Brașov. 

Ţurcanu Dragoş cu domiciliul în sat Sauceniţa, com. 
Şendriceni, jud. Botoşani, în calitate de reclamant în 
dosar  558/222/2015, având ca obiect ,,divorţ”, 
citează la Judecătoria Dorohoi în data de 11 iunie 
2015 pe Ţurcanu Andreea Mihaela, în calitate de 
pârât, cu domiciliul necunoscut.

Subscrisul CREDIDAM – Centru Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, cu 
sediul în str. Jules Michelet nr. 15 – 17, sector 1, 
Bucureşti, reprezentat prin director general Ştefan 
Gheorghiu, în calitate de reclamant în dosarul nr. 
25292/3/2014, aflat pe rolul Secţiei a V-a Civile a 
Tribunalului Bucureşti, având ca obiect drepturile 
conexe datorate artiştilor interpreţi, cităm pârâta, SC 
News Media Company SRL, cu sediul social în mun. 
Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 91, jud. Vaslui, înregis-
trată la Registrul Comerţului sub nr. J37/369/2009, să 
se prezinte la termenul de judecată din data de 
16.06.2015, cam. 106, complet privat, ora 12:00.

România. Judecătoria Craiova. Termen: 02.04.2015. 
Sediu: Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 20, Dolj. Telefon: 
0251.414.060. Fax: 0251.416.206. Dosar nr. 
6002/215/2015. Complet: C15. Somaţie emisă în 
baza art.1051, alin.1 NCPCiv, prin Încheierea de 
şedinţă din data de 30.04.2015. Reclamanta pose-
soare Radut Elena, domiciliată în Craiova, str. 
Bărăganului, nr. 80, judeţul Dolj, invocă în dosarul 
nr. 6002/215/2015 al Judecătoriei Craiova, dobân-
direa proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului 
teren în suprafaţă de 1511 mp, categoria curţi-con-
strucţii şi arabil, situat în Comuna Breasta, sat 
Crovna, str. Aleea 1 Raului, nr.8 (fost T 6, P 80, P 
80/1), jud.Dolj, cu vecini: la N- Aleea 1 Raului, la 
E- Aleea 2 Raului, la S- Perisoreanu Gheorghe (fost 
Ciobanu Florea), la V- Ciobanu Sandu (fost Ciobanu 
Ilie). Se somează orice persoană interesată să facă 
opoziţie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la 
emiterea şi publicarea prezentei somaţii se va trece 
la judecarea cererii. Somaţia se va afişa la imobilul 
in litigiu, la sediul instanţei, la sediul Primăriei 
comunei Breasta, la sediul OCPI Dolj şi se va 
publica în două ziare de largă răspândire, din care 
cel puţin unul de circulaţie naţională, conform 
dispoziţiilor art.1051 alin.1 NCPCiv. Preşedinte, 
Cristina Muncioiu. Grefier, Mihai Otovescu.

DIVERSE
Câştigătorul tombolei C&A Customer Experience în 
urma extragerii din luna Aprilie 2015, premiu ce 
constă într-un voucher în valoare de 2.000RON, este 
dl Manolache Florin.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, luna 06, ziua 01, ora 11.00. În temeiul 
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 01, luna 06, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Anibob Construct SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii nr. 110 C, județul Giurgiu, cod 
de identificare fiscală 21436089. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul 
de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): (24%): Butelie 
amestec detergent, 120 lei; Pulverizator spalatorie auto 12 lei; Grup presiune Hawk-
HC50651, 520 lei; Grup presiune Hawk-NMT 1520 CW, 690 lei; Aspirator Base 440, 
280 lei; Aspirator Lavor Zeus IF 03, 210 lei; Detergent auto Profumato 2 kg., 15 lei; 
Detergent auto Idrobrillantant 6 kg., 52 lei; Detergent auto Polisgom 8 kg., 63 lei; 
Detergent auto Romcleaner 20 kg., 81 lei. Total: 2043 lei. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile 
art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din 
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările 
ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul 
de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod 
fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea 
„taxă participare licitație 10%”; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 
(bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante, declarație pe 
propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor 
art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă 
puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.270520, persoana de 
contact: Ion Ionica.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, luna 06, ziua 02, ora 11.00. În temeiul 
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 02, luna 06, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC SGM Service SRL, cu domiciliul 
fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Poarta Luncii nr. 116, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 22943055. Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Prețul de 
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA *): (24%). Plug dreapta KF, 
60 lei; Reductor KF, 160 lei; Roți gheare mari, 70 lei; Cultivator KF, 90 lei; Motosapă 
Honda 5,5 CP, 710 lei. Total: 1090 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 
vânzarea  bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. 
(1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate 
de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au 
obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu 
este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.270520, persoana de contact: Ion Ionica.

Administratorul Judiciar al SC Casian Funerar Serv 
SRL, cu sediul în Sinaia, Bd. Ferdinand, nr. 104, 
cam. 2, Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/367/2009, CUI 25199546 notifică debitoarea, 
creditorii şi ORC Prahova că în dos. nr. 278/105/2015, 
aflat pe rolul Tribunalului Prahova s-a dispus deschi-
derea procedurii generale a insolvenţei împotriva SC 
Casian Funerar Serv SRL, stabilindu-se termen 
limită de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor la data de 26.06.2015; termenul de verifi-
care a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a 
tabelului preliminar de creanţe este 15.07.2015; 
termenul de definitivare a tabelui creanţelor este 
07.08.2015.Rel. Administrator judiciar Carduelis 
Consulting  IPURL, Ploieşti, str. Cerceluş, nr. 33, jud. 
Prahova. Tel. 0722.634.777.

S.C. CONPET S.A. Ploieşti achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări confom Normelor proce-
durale interne de achiziţii, aprobate prin 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţion-
arilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în 
M o n i t o r u l  O f i c i a l  a l  R o m â n i e i ,  n r. 
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada 
08.05.2015-14.05.2015 au fost postate pe site-ul 
CONPET următoarele achiziţii: 1) Fumizare 
pompă recirculare agent termic - apă caldă din 
centrală termică staţie automatizată Baraganu; 2) 
Furnizare mijloace tehnice de apărare împotriva 
incendiilor din categoria “Accesorii PSI”; 3) 
Furnizare mijloace de apărare împotriva incen-
diilor din categoria “Stingătoare”; Invitaţiile 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. Director Departament Manage-
mentul  Achiziţiilor şi Investiţiilor, Ing. Radu 
Albu. Şef Serviciu Achiziţii, Jr. Agripina Tircavu.

Judecătoria Turnu Măgurele, judeţul Teleorman; 
Dosar nr. 2732/329/2014; Sentinţă civilă nr. 199; 
Şedinţă publică de la 18 martie 2015. În numele legii, 
Hotărăşte: Admite acţiunea civilă pentru stabilire 
locuinţă minor, exercitarea autorităţii părinteşti şi 
pensie de întreţinere formulată de reclamanta Cris-

tescu Raluca - Victoria, domiciliată în Turnu 
Măgurele, str. Vlad Ţepeş, bl. A1/20, ap. 20, jud. 
Teleorman, împotriva pârâtului Candoi Fănică, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Turnu Măgurele, str. 
Taberei, bl. S2, ap. 2, jud. Teleorman. Stabileşte 
locuinţa minorului Candoi Andrei-Mirel, născut la 
data de 10.06.2003, la locuinţa mamei-reclamante. 
Dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti să fie 
efectuată numai de către mamă pentru minorul 
Candoi Andrei-Mirel. Onorariu avocat în sumă de 
450 lei va fi avansat pentru avocat P.C.I. din fondu-
rile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen 
de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă 
publică azi, 18.03.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţion-
arilor, SC Cramele Halewood SA. Preşedintele Consili-
ului de Administraţie, convoacă Adunarea Generală a 
Acţionarilor în data de 22 Mai 2015, ora 900, la sediul 
societăţii din Ploieşti, strada Gageni nr. 92, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data 
de 15 Mai 2015, ca dată de referinţă. Ordinea de zi: 
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru 
anul 2014. Planul economico-financiar. Raportul de 
gestiune al membrilor Consiliului de Administraţie. 
Raportul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. 
Diverse. Preşedinte Consiliu de Administraţie, Dan 
Ioan Muntean.

Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. 
GIRUETA S.A., persoană juridică română, având 
CIF 477558, atribut fiscal RO şi număr de ordine la 
Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu sediul în 
comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, judeţul Ilfov, 
în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al soci-
etăţii şi a prevederilor art.117 din Legea 31/1990 
republicată Convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 18 
iunie 2015, ora 14,00. Şedinţa Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor vor avea loc la sediul 
societăţii din comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, 
judeţul Ilfov. La Adunarea Generală Extraordinară 
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor şi Registrului de 
Acţiuni la data de 05.06.2014. Pe ordinea de zi a 

Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise 
următoarele probleme: 1. Aprobarea prelungirii 
facilităţii de credit acordată de UniCredit Tiriac 
Bank  S .A .  pr in  contrac tu l  MIH2-2012-
1043182/14.12.2012 şi actele adiţionale subsecvente şi 
modificarea condiţiilor de acordare a facilităţii, 
respectiv a condiţiilor de garantare a acesteia; 2. În 
vederea derulării relaţiilor de credit cu Banca, se 
împuternicesc cu drept de semnătura individuală 
următoarele persoane: -dl. Cirjan Bogdan- Mircea, 
cetatean roman, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 
eliberată la data de 13.05.2008 de către INEP, având 
funcţia de Director şi Administrator al societăţii, 
precum şi  -dl. Jovicic Milos, cetăţean sârb identificat 
cu paşaport seria P 007746691 eliberat la data de 
21.08.2009 de către autorităţile Republicii Serbia, 
având permis de şedere seria RO 0264959 eliberat la 
data de 21.11.2011 de către autorităţile române, 
având funcţia de Director General şi Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al societăţii, pentru ca 
în numele şi pentru Societate, să o reprezinte cu 
depline puteri în faţa Băncii, Notarului Public, 
autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi 
oricăror alte persoane fizice şi/ sau juridice, să nego-
cieze/ renegocieze şi să accepte clauzele contractuale, 
să semneze toate contractele de credit şi de garanţii 
încheiate cu Banca, incluzând şi actele adiţionale 
care se vor încheia ca urmare a negocierilor, precum 
şi orice alte documentele necesare în legătură cu 
aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat 
de părţi în legătură cu acestea, să încheie poliţele de 
asigurare pentru bunurile aduse în garanţie şi să 
cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din 
aceste Poliţe, să îndeplinească orice altă activitate pe 
care o va considera necesară scopului mai sus 
menţionat; 3. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca dată 
de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 
297/2004. În situaţia în care Adunarea Generală nu 
va putea delibera şi vota în mod valabil o a doua 
Adunare Generală Extraordinară este convocată 
pentru ziua de 19.06.2015, la ora 10.00, în acelaşi loc 
şi cu aceeaşi ordine de zi. După publicarea 
convocării, acţionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în 
termen de 15 zile de la data publicării convocării, 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 

pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi 
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Se 
precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la Adunarea 
Generală vor putea mandată, în conformitate cu art. 
125 din Legea 31/1990 republicată şi Regulamentul 
C.N.V.M. 1/2006 şi 6/2009, printr-o procură specială 
o terţă persoană care să participe şi să voteze în 
numele lor şi pentru ei, în Adunarile Generale, în 
condiţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la 
sediul societatii începând cu data convocării şi vor fi 
depuse spre înregistrare la secretariatul adunării 
până cel târziu la data de 28.04.2015. Procurile 
speciale vor putea fi transmise spre înregistrare şi pe 
fax sau email în format pdf., reprezentantul acţion-
arului fiind obligat ca la data adunării generale să 
aibă asupra sa procura în original. Acţionarii au 
dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi ale Adunării Generale în condiţiile art. 
13 din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, după ce 
acţionarii vor fi identificaţi sau dacă buna desfăşu-
rare şi pregătire a adunărilor generale precum şi 
protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comer-
ciale a societăţii, permite acest lucru. Documentele 
privind problemele incluse în ordinea de zi a 
Adunării Generale pot fi consultate la sediul soci-
etăţii sau pe pagina de internet www.gyrueta.ro, 
începând cu data convocării. Documentele aferente 
şedinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre şi procu-
rile speciale pot fi obţinute de la dna. Martha Buga– 
tel. 021/4501773. Se propune ca dată de înregistrare, 
conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 
06.07.2015.
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. 
GIRUETA S.A., Milos Jovicic.  

LICITAȚII
Administratorul Judiciar Carduelis Consulting 
IPURL vinde la licitaţie publică bunurile ce aparţin 
SC S.H.R. DISTRIBUTIONS SRL Ploieşti:  autove-
hicule, clădire-sediu şi 1 teren intravilan-5.636 mp şi 
1 teren extravilan-11.456 mp, situate în com. Blejoi, 
sat Ţânţăreni, Prahova. Licitaţia va avea loc in 
fiecare zi de miercuri ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, Str. Cerceluş, Nr 33. 
Prahova.Rel. tel. 0722.634.777.

Consiliul Local Breaza organizează: I. Închirierea a 
6(şase) amplasamente (cinci amplsamente panou şi 
unul pentru baner publicitar) pentru publicitate. 
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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 mobile ale SC Grinder God Speed SRL (licitația III-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 04, luna Iunie 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. 
București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Grinder God Speed SRL, CUI 17191630 cu sediul în județul 
Giurgiu, Sat. Vlad Țepeș, comuna Comana. Denumire bunuri mobile – descriere 
sumară: Remorcă Stema M 4075 DB2. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației 
(exclusiv TVA): 515 lei. Cota TVA: 24%. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării 
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (inclusiv TVA) 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, la locul fixat in 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 nostru sau la telefon numărul 
0246.212.830, interior 415, la domnul Adrian Miu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Directia 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orășenesc Bolintin Vale. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri mobile/ Licitația I-a. Anul 2015, luna 06, ziua 02, ora 14.00. În temeiul 
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 02, luna 06, anul 2015, ora 14.00, în localitatea Bolintin Vale, str. Republicii, 
Bloc B5, parter, județul Giurgiu, se vor vinde prin licitație publică deschisă, 
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC Viitor Feromar SRL, cu 
domiciliul fiscal în localitatea Bolintin Vale, str. Palanca nr. 74, județul Giurgiu, cod de 
identificare fiscală 28018016. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Cântar 6 
tone. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: 4.700 lei. Cota TVA *): 
(24%). Total: 4.700 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din 
Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate 
de drepturi reale și privilegii. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de 
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind 
întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 
RO89TREZ3215067XXX002664, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de 
naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali (bugetul de stat și bugetul local) că nu au 
obligații fiscale restante, declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu 
este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 - 173 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246.270520, persoana de contact: Ion Ionica.

Suprafaţă panou 2 mp fiecare, suprafaţă baner 2x2 
mp. (HCL 25/26.02.2015). Preţ pornire 21,45 lei/mp 
pentru 5 amplasamente şi 48,90 lei/mp pentru 
amplasament. Dirata 3 ani. Termen depunere docu-
mente prevăzute în caietul de Sarcini: 02.06.2015, 
ora 10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 02.06.2015, ora 
10:30. Caietul de sarcini = 25 lei. Taxa de participare 
= 50 lei. Garanţia de participare = 500 lei. Condiţiile 
de participare se regăsesc în caietul de Sarcini care 
se poate procura de la sediul Primăriei Breaza. II. 
Închirierea a 2.544 mp teren situate în Breaza T33, 
P2993/1 pentru activitatea de demontare a maşinilor 
şi echipamentelor scoase din uz. Preţ 2.200 lei/an 
pentru toată suprafaţa. Durata 5 ani. Termen depu-
nere documente prevăzute în Caietul de Sarcini: 
02.06.2015 ora 10:00. Desfăşurarea licitaţiei: 
02.06.2015, ora 11:00. Caietul de sarcini = 25 lei. 
Taxa de participare = 50 lei. Garanţia de partici-
pare= 500 lei. Consitiile de participare se regăsesc în 
Caietul de Sarcini care se poate procura de la sediul 
Primăriei Breaza.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. Nr. Înreg. 28447/ 14.05.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile. În 
temeiul art. 162 alin. (2) din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, se face cunoscut că 
în ziua de 28, luna mai, anul 2015, ora 10:00 în 
localitatea Iaşi, str. A. Panu nr. 26 se vor vinde prin 
licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, propri-
etate a debitorului: 1. SC “Piacere Italiano” SRL cu 
domiciliul fiscal în jud. Iaşi sat. Breazu; com. Rediu; 
CUI 30376415. Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară:, Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA), Cota 
TVA *: Utilaje pt. alimentaţie publică – bar – 
pizzerie (maşină, vitrină şi frigider îngheţată; dulap 
frigider depozitare; maşină spălat vase şi pahare; 
dozator; mixer; etc.), 94.062 lei, 24%. Dosar execu-
tare nr. 9393. Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Iaşi, mezanin, camera 108, 
telefon 0232/213332, int. 2111 sau 2113 – insp.
Teleaga V. *) Cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile/ imobile este de 
24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. 
(3); lit. b; din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 
pct. 4, alin. (3) din Normele de aplicarea Titlului VI 
din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 44/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea 
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul 

de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până 
în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul  de pornire  a  l ic i taţ ie i  ( în  contul 
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar D.G.R.F.P. 
Iaşi- A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 4540909); împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; 
declaraţie pe proprie răspundere autentificată prin 
notariat, din care să rezulte că au fost respectate 
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, 
pentru aprobarea normelor metodologice a O.G. Nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată în sensul că “debitorul nu va licita nici personal, 
nici prin persoană interpusă” urmând să se prezinte 
la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în 
acest scop. Ofertanţii au dreptul de a-şi retrage 
oferta scrisă numai înainte de data limită stabilită 
pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua prec-
edentă licitaţiei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în 
baza unei solicitări scrise. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 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. Data afişării: 15.05.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. Nr. înreg. 28448/ 14.05.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ 
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna mai, 
ziua 28, ora 10:00. În temeiul art. 162 alin. (2) din 
O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna mai, 
anul 2015, ora 10:00, în localitatea Iaşi, str. Anas-
tasie Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare la lici-
taţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorilor: 1. SC “Amateos” SRL cu domiciliul 
fiscal în jud. Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 101; 
sc. B; et. 1; ap. 7, CUI 5387596: Dosar executare 
1257. Ansamblu de bunuri imobile, situate în com. 

Miroslava compus din: I. Clădire abator cu supraf. 
construită de 112,45 mp şi supraf. utilă de 87,79 mp; 
- Pod basculă cu supraf. construită de 3,75 mp; - 
Garaj cu supraf. utilă de 183,83 mp şi 214,29 mp; - 
Grup sanitar cu supraf. utilă de 12,60 mp; - Sala 
preparate cu supraf. utilă de 367,23 mp şi supraf. 
construită de 427,81 mp; - Camera frig cu supraf. 
construită de 54,47 mp. II. Teren intravilan în supra-
faţa de 4218,37 mp (pe care este construită clădirea 
abator şi anexele). Creditori: B.R.D - G.S.G. SA, 
ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi; BEJ – Chiriac Catalin Razvan. Sarcini: 
1. Ipotecă rang I – B.R.D - G.S.G. SA – înscrisă sub 
nr. 57866/08.08.2007; 2. Ipotecă rang II – ANAF – 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi 
înscrisă sub nr. 73535/ 10.07.2013; 3. Ipotecă rang III 
– BEJ – Chiriac Catalin Razvan (somaţia nr. 
558/19.08.2014) – înscrisă sub nr. 100575/20.08.2014. 
III. Teren în suprafaţă de 857 mp (800 mp categoria 
de folosinţă vie şi 57 mp categoria de folosinţă curţi 
construcţii) situat în intravilanul com. Miroslava. 
Creditori: ANAF – Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Iaşi; Sarcini: 1. Ipotecă rang I – 
ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Iaşi înscrisă sub nr. 73541 şi nr. 73553/ 
10.07.2013. Preţul de pornire a licitaţiei pentru 
poziţia I, II şi III este de 814.066 lei (exclusiv TVA). 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam. 108; sau la telefon  
0232/213332, int. 2111 sau 2113– cons. Damian C. *) 
Cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor mobile/ imobile este de 24% în conformi-
tate cu prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pct. 4, alin. (3) din 
Normele de aplicarea Titlului VI din Codul Fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prez-
inte, până la termenul de vînzare sau, în cazul 
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei (în contul RO 54TREZ4065067XXX 
019752, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, 
beneficiar A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 4540909); împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naţionalitate română, 
copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat 

de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante; 
declaraţie pe proprie răspundere autentificată prin 
notariat, din care să rezulte că au fost respectate 
prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 1050/2004, 
pentru aprobarea normelor metodologice a O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, repub-
licată în sensul că “debitorul nu va licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă” urmând să 
se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul 
fixat în acest scop. Ofertanţii au dreptul de a-şi 
retrage oferta scrisă numai înainte de data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua 
precedentă licitaţiei, în intervalul orar 8.00 – 16.00 
în baza unei solicitări scrise. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în 
conformitate cu prevederile art. 172, şi art. 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. Data afişării: 15.05.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Suceava. Colectare Contribuabili 
Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de 
executare silită nr. 17791716 / 2015. Nr. 155559 din 
08.05.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile. Anul 2015 luna mai ziua 28. În temeiul art. 
162, alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua 
de 28, luna mai orele 12.00, anul 2015 în localitatea 
Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se vor vinde prin 
licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorului SC Transport Public Local S.A., cu 
domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Traian Vuia, 
nr. 5 A, jud. Suceava, cod de identificare fiscală RO 
17791716: - teren intravilan (curți construcții) în 
suprafață de 229 mp situat în municipiul Suceava, 
str. Traian Vuia, nr. 5 A, carte funciară 35106/ 
Suceava, nr. cadastral/ topografic 5861-C1, propri-
etate a SC Transport Public Local SA Suceava, pe 
care se află amplasate construcții industriale și edil-
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itare C1 proprietate a S.C. Transport Auto S.A. 
Suceava, preţ evaluare/ de pornire al licitaţiei 17.070 
lei (exclusiv TVA*); - teren intravilan (neproductiv) 
în suprafață de 782 mp situat în municipiul 
Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, carte funciară 35107/ 
Suceava, nr. cadastral/ topografic 5860, preţ eval-
uare/ de pornire al licitaţiei 89.150 lei (exclusiv 
TVA*); - teren intravilan (neproductiv) în suprafață 
de 197 mp situat în municipiul Suceava, str. Traian 
Vuia, nr. 5, carte funciară 35108/ Suceava, nr. cadas-
tral/ topografic 5862, preţ evaluare/ de pornire al 
licitaţiei 14.684 lei (exclusiv TVA*); - teren intra-
vilan (neproductiv) în suprafață de 2654 mp situat 
în municipiul Suceava, str. Traian Vuia, nr. 5, carte 
funciară 35109/ Suceava, nr. cadastral/ topografic 
5863, preţ evaluare/ de pornire al licitaţiei 197.829 
lei (exclusiv TVA*); *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor 
imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare este 24%. Bunurile imobile 
mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: AJFP Suceava Colectare 
Contribuabili  Mijlocii Suceava, Proces - verbal 
sechestru bunuri imobile nr. 153201/ 16.03.2015, 
Proces - verbal sechestru bunuri imobile nr. 153202 / 

16.03.2015, Proces - verbal sechestru bunuri imobile 
nr. 153203 / 16.03.2015, Proces - verbal sechestru 
bunuri imobile nr. 153204 / 16.03.2015. Invităm pe 
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei intere-
saţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prez-
inte, până la termenul de vânzare sau, în cazul 
vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în 
cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprez-
intă 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 iden-
titate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la 
data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest 
scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestaţie la instanţa judecătore-
ască competentă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 

prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează să 
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0230/521358, int. 417.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Suceava. Colectare Contribuabili 
Mijlocii. Nr. înreg ANSPDCP: 20.010. Dosar de 
executare silită nr. 6727076 / 2013, 2014, 2015. Nr. 
155555 din 08.05.2015. Anunţul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua 28. 
În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 28, luna mai, orele 10.00, anul 
2015, în localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 
1, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri 

mobile, proprietate a debitorului S.C. Trust Orizont 
S.A., cu domiciliul fiscal în mun. Suceava, str. Calea 
Unirii, nr. 37, jud. Suceava, cod de identificare 
fiscală RO 6727076: Nr. crt, Denumirea bunului 
mobil, descriere sumară, Preţul de evaluare sau de 
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA- lei-, Cotă TVA, 
Drepturile reale şi privilegiile care grevează 
bunurile: 1, Autoutilitară furgon marca Iveco model 
35S9  Daily, an fabricație 2004, culoare alb, serie 
şasiu ZCFC3562105483767, nr. înmatriculare 
SV09RRI, 10.300 lei, 24%, liber de sarcini. 2, 
Autoutilitară BB furgon marca Iveco 35S9V, an 
fabricație  2006,  culoare alb,  serie  şasiu 
R01S46L3310001, nr. înmatriculare SV09RRJ, 9.400 
lei, 24%, liber de sarcini. 3, Autoturism marca 
berlină, an fabricație 2004, culoare negru, serie şasiu 
WBANC71070B656962,  nr.  înmatriculare 
SV11CIA, 17.100 lei, 24%, liber de sarcini. 4, Auto-
turism cu utilizare multiplă, marca Fiat 169/AXA1A 
Panda, an fabricaţie 2004, culoare roşie, serie şasiu 
ZFA16900000109985, nr. înmatriculare SV08WSN, 
2.700 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 5, Autoturism cu utilizare multiplă marca 
Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricaţie 2004, culoare 
roşie, serie şasiu ZFA16900000122756, nr. înmatric-
ulare SV08WSM, 500 lei, 24%, gajat în favoarea 
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Piraeus Bank SA Bucureşti. 6, Autoturism cu 
utilizare multiplă marca Fiat 169/AXA1A Panda, an 
fabricaţie 2004, culoare albastru, serie şasiu 
ZFA16900000096946, nr. înmatriculare SV08WTB, 
4.950 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 7, Autoturism cu utilizare multiplă marca 
Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricaţie 2004, culoare 
albastru, serie şasiu ZFA16900000113455, nr. înma-
triculare SV08WTA, 6.300 lei, 24%, gajat în favoarea 
Piraeus Bank SA Bucureşti. 8, Remorcă DB trans-
port containere marca Krone AZW18, an fabricaţie 
1 9 9 6 ,  c u l o a r e  n e g r u ,  s e r i e  ş a s i u 
WKEAZW18000T71172, nr.  înmatriculare 
SV80KYA, 13.050 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus 
Bank SA Bucureşti. 9, Automobil mixt marca Dacia  
D 1307 PU SFSB-4 1.9D-4WD, an fabricaţie 2003, 
culoare gri, serie şasiu UU1D4F76X33359341, nr. 
înmatriculare SV08ACV, 2.100 lei, 24%, gajat în 
favoarea Piraeus Bank SA Bucureşti. 10, Autoutili-
tară furgon marca Mercedes Benz 904.6KA/Sprinter 
416CDI, an fabricaţie 2004, culoare alb, serie şasiu 
WDB9046631R699864, nr. înmatriculare SV07ESW, 
12.400 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 11, Autoturism AB berlină cu hayon 
marca Honda GD1 1, an fabricaţie 2008, culoare 
roşie, serie şasiu JHMGD18508S219305, nr. înma-
triculare SV93HUP, 15.550 lei, 24%, liber de sarcini. 
12, Autoutilitară BA suprastructura deschisă, marca 
Iveco ML120E18 RMSCY0, an fabricaţie 2007, 
culoare alb, serie şasiu ZCFA1ED0202506991, nr. 
înmatriculare SV10ZKB, 62.550 lei, 24%, gajat în 
favoarea Piraeus Bank SA Bucureşti. 13, Autoutili-
tară BA suprastructura deschisă marca Iveco 
MLC120E18 RMSCW0, an fabricaţie 2007, culoare 
alb (albastru), serie şasiu ZCFA1ED0202510061, nr. 
înmatriculare SV10ZJD, 58.100 lei, 24%, gajat în 
favoarea Banca Comercială Română SA. 14, 
Autoutilitară BA suprastructura deschisă marca 
Iveco ML180E24 RMSCF6, an fabricaţie 2007, 
culoare alb (gri), serie şasiu ZCFA1TJ0202512943, 
nr. înmatriculare SV10XWU, 67.050 lei, 24%, liber 
de sarcini. 15, Autoutilitară BA suprastructura 
deschisă marca Iveco ML180E24   RMSCF5, an 
fabricaţ ie  2007,  culoare  a lb ,  ser ie  şas iu 
ZCFA1TJ0202510059, nr. înmatriculare SV10XWR, 
42.500 lei, 24%, liber de sarcini. 16, Autoutilitară BA 
suprastructura deschisă marca DAF LF55.250 
KONAF2, an fabricaţie 2006, culoare galben, serie 

şasiu XLRAE55CF0L327370, nr. înmatriculare 
SV10RAK, 68.150 lei, 24%, liber de sarcini. 17, Auto-
turism AF vehicul cu utilizare multiplă marca 
Hyundai CM F7D14, an fabricaţie 2007, culoare 
albastru, serie şasiu KMHSH81WP7U109985, nr. 
înmatriculare SV10MKE, 20.550 lei, 24%, liber de 
sarcini. 18, Autoturism cu utilizare multiplă marca 
Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricaţie 2006, culoare 
albastru, serie şasiu ZFA16900000693257, nr. înma-
triculare SV10MKF, 6.300 lei, 24%, gajat în favoarea 
Piraeus Bank SA Bucureşti. 19, Autoturism cu 
utilizare multiplă marca Fiat 169/AXA1A Panda, an 
fabricaţie 2006, culoare roşie,  serie şasiu 
ZFA16900000693169, nr. înmatriculare SV10HVE, 
6.300 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 20, Autoturism cu utilizare multiplă 
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricaţie 2006, 
culoare roşie, serie şasiu ZFA16900000694083, nr. 
înmatriculare SV10HVD, 4.950 lei, 24%, gajat în 
favoarea Piraeus Bank SA Bucureşti. 21, Autoturism 
cu utilizare multiplă marca Fiat 169/AXA1A Panda, 
an fabricaţie 2006, culoare albastru, serie şasiu 
ZFA16900000693263, nr. înmatriculare SV10HUZ, 
6.500 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 22, Autoturism cu utilizare multiplă 
marca Fiat 169/AXA1A Panda, an fabricaţie 2006, 
culoare albastru, serie şasiu ZFA16900000689885, nr. 
înmatriculare SV10GZO, 6.500 lei, 24%, gajat în 
favoarea Piraeus Bank SA Bucureşti. 23, Autoturism 
cu utilizare multiplă marca Fiat 169/AXA1A Panda, 
an fabricaţie 2006, culoare albastru, serie şasiu 
ZFA16900000694155, nr. înmatriculare SV10GBN, 
5.850 lei, 24%, gajat în favoarea Piraeus Bank SA 
Bucureşti. 24, Autoutilitară furgon marca Ford 
Fady/ Transit, an fabricaţie 2006, culoare alb, serie 
şasiu WF0LXXTTFL6S29526, nr. înmatriculare 
SV10FNX, 11.950 lei, 24%, liber de sarcini. Total, 
461.600 lei. Bunurile mobile mai sus menţionate sunt 
grevate de următoarele: Creditor, Sarcini: DGRFP 
Iaşi - AJFP Suceava - Proces-verbal de sechestru 
pentru bunuri mobile nr. 161971 / 08.10.2014; Piraeus 
Bank SA Bucureşti – Gaj; Banca Comercială 
Română SA – Gaj. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până 
la termenul de vânzare prin licitaţie, respectiv, până 

în ultima zi lucrătoare precedentă termenului de 
vânzare orele 10:00 la sediul AJFP Suceava – str. 
Vasile Bumbac, nr. 1, etaj. 1, documentaţia prevăzută 
de art. 162 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu toate modificările 
şi completările ulterioare, respectiv: oferte de 
cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregistrare 
eliberat de Oficiul registrul comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale 
restante faţă de aceştia (respectiv obligaţii faţă de 
bugetul general consolidat al statului şi faţă de buge-
tele locale), urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împo-
triva 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 O.G. 92/2003, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, când urmează să se 
ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informaţii supli-
mentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
telefon numărul 0230/521.358, int. 417.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional transport marfă, eliberat 
de ARR Argeş, pe numele Brătulescu Mihăiţă 
Bogdan, domiciliat în com. Berevoieşti, jud. Argeş. 
Se declară nul.

Pierdut sigiliu nr. 121 eliberat de Ministerul Justiţiei. 
Îl declar nul.

S.C. Medical Express, C.U.I. RO10148463, J40/640/1998, 
declară nulă ștampila rotundă cu numărul 29.

Declar pierdute carnetul de student și legitimația, 
emise de Facultatea de Ingineria Sistemelor Bioteh-
nice, Universitatea Politehnica București, pe numele 
Colniceanu Mariana Cristina.

Pierdut Registru Special pentru casa de marcat 
model Euro 500T Handy seria XA”O” 002219, al 
societății SBM Advertising Servicii S.R.L., RO 
24683270, J23/3827/2008, punct de lucru strada 
Nicolae Caramfil nr. 33, sector 1. Îl declar nul.

COMEMORĂRI
Mai multi lucrători, ai fostei Filiale SC Romexa din 
București, îşi aduc aminte cu tristeţe de trecerea în 
nefiinţă în urmă cu un an, a unuia dintre cele mai 
marcante personalităţi orădene ALEXANDRU 
MUDURA, fondatorul primei organizaţii comer-
ciale moderne de distribuţie pe ţară, a dulciurilor de 
prim rang, marca FERRERO, printre care: OUL 
DE CIOCOLATĂ CU SURPRIZE, bomboanele 
TIC- TAC, Raffaelo, ROCHER, CIOCOLATĂ 
KINDER, pasta NUTELLA etc.
 Ne amintim cu plăcere de întâlnirile trimes-
triale, organizate pe centre comerciale din ţară, cât 
şi la cele anuale la OKTOBERFEST, la Herculane, 
Felix, Valea Prahovei etc, investind generos pentru 
educarea şi formarea profesională a angajaţilor, la 
care ALEXANDRU MUDURA, a reuşit să ne 
transmită experienţa dobândită, în organizarea altor 
reţele comerciale de distribuţie.
 Prin talentul său oratoric s-a dovedit a fi un 
excelent formator de lucrători comerciali înbinând 
exigenţa, cu grija, faţă de problemele personale a 
celor din jurul său.
 SC ROMEXA, cu Filiala sa din Bucureşti şi 
numeroasele sale centre zonale din ţară, modern 
înzestrate logistic, a fost o SC puternică care s-a 
dezvoltat progresiv, obţinând rezultate deosebite. În 
“RĂSADUL” său a crescut şi s-a dezvoltat 
“floarea” SC LOTUS SA, care prin  stilul său, a 
îmbogăţit, comoara arhitectonică a bătrânului Oraş 
de pe CRIŞ, a contribuit la ridicarea nivelului 
Socio-economic, cultural şi de civilizaţie a car- 
tierului NUFĂRUL dar în mod deosebit a numeroa-
selor localităţii din zonă. 
Amintirea lui prietenoasă, caldă, generoasă va fi 
mereu prezentă în sufletele noastre.
 Un omagiu copios. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

Simona David
Administrator SC Romexa Oradea.
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