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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
Caut persoană îngrijire doamnă în vârstă,
Bucureşti, zona Drumul Taberei, Favorit.
Telefon 0744339112, 021.746.02.14.
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia de
director vânzări, pentru distribuţie naţională. CV
se pot trimite pe adresa de email office@happyfursec.ro.
Primăria Comunei Ibăneşti, cu sediul în Ibăneşti,
str. Principală, nr.708, jud. Mureş organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual de
execuţie de consilier juridic gradul debutant în
cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local. Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei comunei Ibăneşti, din Ibăneşti, str.
Principală nr.708, astfel: -proba scrisă -23.09.2015
ora 10.00; interviu (proba orală) -25.09.2015 ora
12.00. Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15.09.2015, ora 16.00. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ibăneşti,
pe site-ul primariei www.ibanesti.ro sau la
telefon: 0265.538.300.
Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr.17, sector 5, organizează la
sediul său, în data de 01 octombrie 2015, ora
10,00 probă suplimentară (practică) eliminatorie
în testarea cunoştinţelor de limba engleză și în
data de 02 octombrie 2015, ora 11,00 (proba
scrisă), concurs pentru ocuparea a 2 funcţii
publice de execuţie vacante de expert clasa I
gradul profesional debutant din cadrul Direcției
generale de organizare şi resurse umane, din care
1 post la Serviciul de organizare şi resurse umane
aparat propriu al ANAF şi 1 post la Serviciul de
organizare şi resurse umane unităţi teritoriale.
Condițiile de desfășurare, condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită sunt afișate
la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală și pe site-ul www.anaf.ro. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile
de la data publicării la sediul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, mezanin camera 204.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia
generală de organizare şi resurse umane, telefon
021-319.97.59 /int.2059, 1342.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr motor electric 0,18 -0,35 kw la peste
2600 rot./min. Telefon 0729206201.

CITAȚII
Pârâtul Mezher Assad este citat la Judecătoria
Moineşti în data de 17.09.2015 dosar 709/260/2015
obiect divorţ, reclamanta Cojocaru Violeta.
Kriviute Liuda este citată la Judecătoria Hîrlău,
judeţul Iași, la data de 04.09.2015, ora 9.00,
dosarul 1114/239/2015, în proces cu Brînzei
Pavel, pentru ordonanţă președinţială, stabilire
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domiciliu minor, în calitate de pârâtă.
Se citează numiții Crew Maria, Dumitrașcu
Daniel Armand și Dinu Estera, Popescu Dorel și
Popescu Adrian Vasile, la Judecătoria Brezoi, în
dosar nr 859/198/2010, partaj, cu termen la 14
septembrie 2015.
Se citează SC Inter System Ideal Concept SRL, cu
sediul în Piteşti, str. Turda, bl. B16, sc. D, ap. 5,
judeţul Argeş pentru data de 08.09.2015, ora 9,00,
la Judecătoria Piteşti în Dosarul nr. 3372/280/2014
în contradictoriu cu SC RCS&RDS SA, având ca
obiect „cerere valoare redusă”.
Se citează Florea Ginia Gabriela, cu domiciliul în
Piteşti, str. Dragoş Vodă, nr. 7, bl. P24, sc. B,
ap.10, judeţul Argeş pentru data de 24.09.2015,
ora 10,00, la Judecătoria Piteşti în Dosarul nr.
17701/280/2014 în contradictoriu cu SC
RCS&RDS SA, având ca obiect „pretenţii”.
Marian Monica –Elena, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Canada, 274 Fall Fair Way,
Binbrook Ontario, Lorico, este citată la Judecătoria Brașov, în dosarul civil nr. 19578/197/2013,
în calitate de pârâtă, termen 24.09.2015, ora
9.00, sala J2, complet C19, în proces cu reclamantul Săcuiu Gabriel, având obiect acțiune
oblică- obligația de a face.
Judecătoria Iasi, Complet 3, dosar 34650/245/2012,
numitii Spiridon Mariea, loc. Constanţa, bvd.
Alexandru Lăpușneanu nr. 193, Giosan Elena, loc.
Campulung Moldovenesc, str. Sirenei nr. 6, Dragomirescu Aglaia, loc. Pitești, bvd Petrochimiștilor,
bl. B21, Doboș Eugenia, loc. Timișoara, str. Silistra
nr. 7, Doboș Felicia, Doboș Viorel, Ruja Iuliana,
com. Andrieșeni, jud. Iași, se citeaza pentru
termenul din 28 septembrie 2015, ora 9.00.
Se citează Mihai Bogdan Sebastian, Mihai
Luminița Erica, Mihai Emil Cosmin, Mihai
Despina Cristina, Luca Simona și Luca Georgeta
în calitate de pârâți în dosar nr. 612/190/2007 al
Judecătoriei Bistrița, în proces cu Rus Traian
Tony, având ca obiect validare contracte pentru
termenul de judecată din data de 16.09.2015

DIVERSE
Obștea Moșnenilor Cheia solicită, până la data de
12.09.2015, oferte pentru realizarea de „Amenajament silvic în pajiștile alpine pentru o suprafață
de aprox. 120 ha”. Oferta de «Amenajament
silvic» trebuie să includă toate studiile și avizele
necesare. Informații la tel: 0786/29.53.15 sau
0250/77.77.50.
Administratorul judiciar Dinu, Urse și Asociaţii
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolvenței prevăzută de
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C.
Eolian Grup S.R.L. cu sediul în comuna Paulești,
sat Gegeni nr. 565, biroul 3, județul. Prahova,
J29/748/2007, CUI 21442080, în dosarul
5007/105/2015 af lat pe rolul Tribunalului
Prahova, Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal. Termenul limită pentru

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Promar Construct Solutions – Cocu, după cum urmează: Denumire:
Autoutilitară marca Mercedes-Benz 903,6KA, serie șasiu WDB9036632R727327, an
fab. 2005, AG-12-HVY. Valoare [Ron, fără TVA]: 12.100 lei Prețurile menționate
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a treia
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) 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 14-09-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 15-09-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini.
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
asupra averii debitorului –25.09.2015, termenul
de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe
–15.10.2015, termenul de definitivare a tabelului
creanțelor –10.11.2015. Următorul termen de
judecată a fost fixat pentru data de 07.12.2015.
Pentru relații: 021.318.74.25.

ADUNĂRI GENERALE
S.C. AVIATIA UTILITARA Bucureşti S.A., Şos.
Bucureşti- Ploieşti km 8, Sector 1, Bucureşti,
România, Cod Unic de Înregistrare nr. 1555298,
nr. de înregistrare în Registrul Comerţului
J40/3141/1991. Procedura pentru Distribuirea
Dividendelor aferente anului 2014
S.C. Aviaţia Utilitară Bucureşti S.A.: Urmare a
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor („AGOA”) din data de 24.08.2015, Aviaţia
Utilitară Bucureşti S.A. (AVUT) anunţă plata
dividendelor aferente exerciţiului financiar 2014
prin intermediul Depozitarului Central S.A. şi
BCR –agentul de plată selectat– începând cu
data de 10.09.2015 către acţionarii AVUT înscrişi
în Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare
8.09.2015. Dividendul brut este de 0,643 lei/
acţiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi
reţinut la sursă în cotele prevăzute de lege. Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende distribuite din profitul net realizat în exerciţiul
financiar 2014 sunt cei înregistraţi în registrul
consolidat al acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central la data de 8.09.2015 -”Data de
înregistrare”.Dividendele distribuite din profitul
realizat în exerciţiul financiar 2014 urmează să se
plăteasca acţionarilor începând cu data de
10.09.2015. Costurile aferente plăţii dividendelor
vor fi suportate de către acţionari. Plata dividendelor distribuite de către AVUT se va realiza prin
intermediul Depozitarului Central, al Participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi
registru (intermediarii, în conformitate cu Legea
297/2004, art. 2, pct. 14, care au încheiat contract
de participare la sistemul Depozitarului Central)
şi al agentului de plată selectat– BCR. Modalităţile de plată a dividendelor sunt următoarele: 1.
Plăţi În numerar la ghişeele BCR pentru acţionarii persoane fizice: Pentru acţionarii persoane
fizice, plata dividendelor se va putea face în
numerar, prin punere la dispoziţie de către
AVUT prin intermediul societăţii Depozitarul
Central, a sumelor cuvenite, la ghişeele BCR
aflate în mediul urban şi în mediul rural din
întreaga ţară, începând cu data de 10.09.2015.
Lista unităţilor BCR este disponibilă pe site-ul
www.bcr.ro/ro/retea-unitati. Acţionarii persoane
fizice se vor putea prezenta la oricare unitate
BCR, în timpul orarului de lucru al unităţiilor
bancare BCR. Plata dividendelor în numerar la
ghişeele BCR se face doar către acţionarii
persoane fizice, nereprezentaţi de Participant
(deţinătorii de acţiuni evidenţiate în Secţiunea I a
Registrului acţionarilor), cu excepţia acelora care
optează pentru plata prin virament bancar, dupa
um urmează: a. Pentru acţionarii persoane fizice
rezidente care se prezintă personal la ghişeu,
plata dividendelor se face în baza actului de

identitate având înscris codul numeric personal
(C.N.P.). Identificarea acţionarului se va face pe
baza C.N.Pului. Acţionarul al cărui C.N.P. înscris
în actele prezentate la ghişeu nu concordă cu cel
înscris în evidenţele Depozitarului Central se va
adresa acestuia din urmă; b. Pentru acţionarii
persoane fizice nerezidente care se vor prezenta
personal la ghiseu, plata dividendelor se face în
baza paşaportului a carui serie şi număr trebuie
să corespundă cu cele din evidenţele Depozitarului Central; c. Pentru acţionarii persoane fizice
având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se
face reprezentatului legal, tutorele/părintele
minorului, în baza certificatului de naştere al
acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul
+ 1 copie certificată pentru conformitate cu originalul şi actul juridic ce instituie tutela. În cazul
tutorelui care nu este unul dintre părinţi + 1
copie certificată pentru conformitate cu originalul şi actul de identitate al tutorelui/ părintelui
+ 1 copie certificată pentru conformitate cu
originalul. d. Pentru acţionarii persoane fizice
având instituită curatela, plata dividendelor se
face prin curatorul respectivei persoane, în baza
următoarelor documente: actul de identitate al
acţionarului care trebuie să aibă înscris C.N.P.-ul
+1 opie certificată pentru conformitate cu originalul, actul juridic ce instituie curatela + 1 copie
certificată pentru conformitate cu originalul şi
actul de identitate al curatorului + 1 copie certificată pentru conformitate cu originalul; e. Pentru
acţionarii persoane fizice care nu se prezintă
personal la ghişeu ci mandatează o altă persoană,
plata dividendelor se face împuternicitului
respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat
care cuprinde Împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei În care se efectuează plata + 1 copie
certificată pentru conformitate cu originalul şi
actul de identitate al împuternicitului + 1 copie
certificată pentru conformitate cu originalul.
Documentele prezentate într-o limbă străină vor
fi însoţite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate
străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. Plăţile în numerar se vor
realiza în limita sumelor prevăzute în legislaţia
aplicabilă la data efectuării plăţii. 2. Plăţi prin
transfer bancar (în conturi deschise în lei la o
bancă din România) pentru acţionarii persoane
fizice şi juridice: Depozitarul Central pune la
dispoziţia tuturor acţionarilor nereprezentaţi de
Participanţi opţiunea de a încasa orice sumă de
bani cuvenită direct prin virament bancar într-un
cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Această opţiune presupune
înregistrarea codului IBAN la Depozitarul
Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea
mai multor sau tuturor deţinerilor şi rămânând
valabil şi pentru distribuţii ulterioare, până la o
notificare contrară din partea acţionarului. Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul
Central va fi taxată conform grilei de tarife
percepute deţinătorilor de instrumente financiare
şi suportată de către fiecare acţionar în parte.
Pentru mai multe detalii, acţionarii sunt rugaţi să
contacteze Depozitarul Central la tel.
021.408.58.56 sau 021.408.59.23 sau e-mail divi-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Promar Construct Solutions – Cocu, după cum urmează: Denumire:
A u t o u t i l i t a r ă F o r d Tr a n s i t , s e r i e m o t o r 1 M 5 5 7 8 7 , s e r i e ș a s i u
WF0CXXGBFC1M55787, AG-12-DRR. Valoare [Ron, fără TVA]: 12.150 lei. Prețurile
menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind a
doua licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10%
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 14-09-2015, ora 14:00.
Licitația va avea loc în data de 15-09-2015, ora 14:00:00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini.
Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Argeș, mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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www.jurnalul.ro
dende@depozitarulcentral.ro. Începând cu data
publicării prezentului Comunicat, acţionarii
persoane fizice şi juridice nereprezentaţi de Participant care doresc plata dividendelor prin
transfer bancar, pot solicita şi transmite către
Depozitarul Central Bucureşti documentele
necesare plăţii dividendelor, astfel: -Acţionarii
persoane fizice, personal sau prin reprezentant
legal sau convenţional, vor transmite Depozitarului Central „Formularul de colectare cod
IBAN”, în care se vor preciza banca şi contul
(cod IBAN) deschis pe numele acţionarului
însoţit de: copia actului de identitate valabil în
care să fie lizibil codul numeric personal- certificată „conform cu originalul”; extras de cont sau
un document eliberat de bancă (semnat şi ştampilat) prin care se confirmă existenţa contului pe
numele acţionarului, cu precizarea codului
IBAN, în original; copia documentelor care
atestă calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau convenţional, certificată „conform
cu originalul”; -Acţionarii persoane juridice, prin
reprezentant legal sau convenţional, vor transmite Depozitarului Central „Formularul de
colectare cod IBAN”, în care se precizează banca
şi contul (cod IBAN) deschis pe numele acţionarului însoţit de: copie a Certificatului de Înregistare la Oficiul Registrului Comerţului certificată
„conform cu originalul”; copie după documentul
care atestă calitatea de reprezentant legal al
societăţii (Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului) - certificată „conform cu
originalul”; copia documentelor care atestă calitatea de reprezentant convenţional a semnatarului cererii, certificată „conform cu originalul”;
extras de cont sau un document eliberat de banca
(semnat şi ştampilat) prin care se confirmă existenta contului pe numele titularului- persoana
juridică, cu precizarea codului IBAN, în original.
Documentele prezentate într-o limbă străină vor
fi însoţite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate
străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. Solicitările de distribuire a
dividendelor prin transfer bancar, împreună cu
documentele mai sus menţionate, se vor transmite până la data de 10.09.2015 la adresa: Depozitarul Central SA -Bucureşti, Bd. Carol I nr.
34-36, sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central. Depozitarul Central va verifica
solicitările de plată transmise de acţionari, iar în
cazul în care documentaţia nu este completă va
solicita completarea acesteia, contactând acţionarul la numărul de telefon sau adresa de e-mail
indicate de acesta în documentele transmise
iniţial. Acţionarii persoane fizice nereprezentaţi
de Participant care nu vor transmite solicitări de
plată a dividendelor în cont bancar până la data
de 9.09.2015 sau cei ale căror cereri nu sunt
complete/ completate până la data de 9.09.2015,
îşi vor putea încasa dividendele de la ghişeele
BCR. În cazul în care acţionarii persoane fizice

sau juridice transmit solicitări de plată a dividendelor în cont bancar ulterior Datei plăţii
(10.09.2015), Depozitarul Central va instructa
plata prin virament bancar în termen de 3 zile
lucrătoare de la momentul blocării plăţii prin
numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la
data primirii cererii de plată, pentru persoane
juridice. Plata dividendelor în Data plăţii
(10.09.2015) este condiţionată de transmiterea
tuturor documentelor complete şi corecte şi a
eventualelor clarificări solicitate până la data de
9.09.2015. Cererile de plată depuse ulterior Datei
plăţii vor fi procesare, în cazul în care dividendele
nu au fost plătite, în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la primirea documentaţiei complete
şi corecte şi a eventuale lor clarificări solicitate.
-Plăti prin transfer bancar în conturile Participanţilor (bănci custode/SSIF): Pentru acţionarii
persoane fizice şi juridice care la data de înregistrare deţin acţiuni emise de AVUT evidenţiate în
Secţiunea 1/ a Registrului acţionarilor în contul
deschis la Participant, dividendele vor fi plătite
automat în Data plăţii (10.09.2015) prin virament
bancar, prin intermediul Depozitarului Central,
în conturile Participanţilor respectivi, fără
prezentarea unor documente suplimentare. Acţionarii nerezidenţi care au cont deschis la Participant şi doresc aplicarea prevederilor mai
favorabile ale Convenţiei de evitare a dublei
impuneri încheiate între România şi ţara lor de
rezidenţă sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum
sunt ele definite în legislaţia statului membru al
UE sau într-unul din statele AELS), vor transmite la sediul AVUT, prin intermediul Participantului, certificatul de rezidenţă fiscală pentru
anul în care are loc plata dividendelor (2015), în
termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/ supralegalizat, dacă este cazul,
însoţit de traducerea autorizată în limba română,
în original, până la data de 9.09.2015. Aplicarea
Convenţiei de evitare a dublei impuneri sau a
scutirii aplicabile fondurilor de pensii nerezidente, în Data plăţii (plată automată) este condiţionată de primirea până la data de 9.09.2015 a
documentelor complete şi corecte. Participanţii
vor transmite la sediul AVUT, până la datele
menţionate mai sus, lista acţionarilor pentru care
se depun documentele fiscale care trebuie să
conţină: denumirea completă a acţionarului,
codul de identificare al acţionarului cu care
acesta este înscris în Registrul acţionarilor
transmis de către Depozitarul Central, numărul
de acţiuni deţinut la Data de înregistrare, alte
observaţii (inclusiv indicarea actionarilor care
reprezintă fonduri de pensii nerezidente astfel
Cum sunt definite în legislaţia statului membru al
UE sau în unul dintre statele AELS). Pentru
fondurile de pensii din U.E. sau A.E.L.S. se vor
transmite, pe lângă certificatul de rezidenţă
fiscală menţionat mai sus, un document emis de
autoritatea de reglementare competentă (original

ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Invitație de participare. Agenția Națională
de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională
de Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel târziu la data
de 14.09.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Euro Steﬂiv S.R.L. (dosar nr.
197/98/2015), cu sediul în Ograda, județul Ialomița; - S.C. Edilizia Umbra Blok
S.R.L. (dosar nr. 1195/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C.
Madimar Cons S.R.L. (dosar nr. 1196/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul
Ialomița; - S.C. Avicop S.R.L. (dosar nr. 441/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul
Ialomița; - S.C. Biodil Production S.R.L. (dosar nr. 1255/98/2015), cu sediul în
Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Proshoping & Net Services S.R.L. (dosar nr.
941/98/2015), cu sediul în Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Nutrichim S.R.L.
(dosar nr. 1301/98/2015), cu sediul în Țăndărei, județul Ialomița; - S.C. Ananic
S.R.L. (dosar nr. 1439/98/2015), cu sediul în Gura Ialomiței, județul Ialomița; - I.I.
Stere Cristinel Nicolae (dosar nr. 1414/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul
Ialomița; - S.C. Shany Market S.R.L. (dosar nr. 1316/98/2015), cu sediul în
Slobozia, județul Ialomița; - S.C. My Steel Logistic S.R.L. (dosar nr. 1289/98/2015),
cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C. Sync Design Pro S.R.L. (dosar nr.
37903/3/2014), cu sediul în București, aﬂate pe rolul Tribunalului Ialomița,
respectiv Tribunalului București, întocmite conform prevederilor art. 16 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală.

sau copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba română) din care să rezulte faptul
că sunt constituite şi autorizate ca fonduri de
pensii în conformitate cu legislaţia statului
membru al U.E. sau al Asociaţiei Europene a
Liberului Schimb, precum şi declaraţia reprezentantului legal al societăţii de administrare care să
ateste că autorizarea fondului este valabilă la
data efectuării plăţii şi indicarea site-ului oficial
al autorităţii de reglementare unde poate fi verificat statutul de fond de pensii. Pentru fondurile
de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat rezidente, pentru a beneficia de
scutirea de impozit pe dividende prevăzută de
Codul fiscal, Participanţii vor transmite la sediul
AVUT, până la data de 9.09.2015, copii ale deciziilor autorităţii de reglementare care să ateste
autorizarea societăţii de administrare a fondului
şi a fondului de pensii. Băncile custode vor transmite la AVUT copii legalizate (în original) ale
certificatelor de rezidenţă fiscală ale clienţilor lor,
pe care vor semna cu menţiunea că deţin originalul acestora, însoţite de traducerea autorizată
în limba română. În conformitate cu prevederile
Codului Fiscal, certificatul de rezidenţă fiscală
trebuie să ateste că beneficiarul dividendelor este
rezident al statului respectiv în anul obţinerii
venitului (2015) şi să cuprindă, în principal,
elemente de identificare a nerezidentului, precum
şi a autorităţii care a emis certificatul de rezidenţă fiscală, ca de exemplu: numele, denumirea,
adresa, codul de identificare fiscală, menţiunea că
este rezident fiscal în statul emitent, precum şi
data emiterii certificatului. În cazul acţionarilor
nerezidenţi reprezentaţi de Participant, AVUT va
reţine impozitul pe dividende în cota standard în
vigoare prevăzută de Codul Fiscal din România
dacă acţionarii nu au transmis certificatul de
rezidenţă fiscală (inclusiv documentele specificate
mai sus) şi eventualele clarificări solicitate până
la data de 9.09.2015, situaţie în care plata dividendelor se va efectua la Data plăţii (10.09.2015);
Documentele prezentate într-o limbă străină vor
fi însoţite de traducerea legalizată în limba
română, iar dacă sunt emise de o autoritate
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străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz. 3. Acţionari decedaţi. În
cazul în care în Registrul acţionarilor la Data de
înregistrare sunt incluse persoane decedate, dividendele se vor plăti doar după înregistrarea de
către Depozitarul Central, în baza solicitării
moştenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra acţiunilor ca efect al succesiunii. 4.
Acţiuni deţinute în coproprietate. În cazul acţiunilor deţinute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va efectua după cum
urmează: În cazul plăţilor în numerar, plăţile se
vor face cu condiţia ca toţi coproprietarii să se
prezinte la unitatea CEC Bank, personal sau prin
reprezentantul legal şi/sau convenţional şi să
prezinte documentele prevăzute mai sus pentru
plăţile în numerar; în cazul plăţilor către cei care
au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului
ai cărui clienţi sunt; în cazul plăţilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate în contul indicat de către toţi
coproprietarii în baza solicitării comune adresate
Depozitarului Central; în situaţia în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de
proprietate asupra acţiunilor ca efect al ieşirii din
indiviziune, cât şi plata directă către fiecare
dintre coproprietari conform numărului de
acţiuni dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor iar
societatea va calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând a se
realiza conform prezentei proceduri. Informaţii
suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la Depozitarul
Central: tel. 0214085856,0214085923, e-mail:
dividende@depozitarulcentral.ro
Administrator.

LICITAȚII
S.C. Cris-Double Serv S.R.L., societate în faliment, prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Număr de înregistrare
ca operator de date cu caracter personal – 20057. Dosar de executare nr. 18542551.
Nr. 13788/26.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu
de bunuri imobile. Anul 2015 luna Septembrie ziua 25. 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
25, luna 09, orele 10.00, anul 2015, în localitatea Fetești, str. Ceahlăului, ANS 44
Parter, se va vinde prin licitație publică următorul bun imobil, proprietate a
debitorului SC Campagri Imobiliare SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Brăila str.
Ion C. Brătianu, nr. 9, bl. A2, sc. 2 , etaj 4, ap. 35, cod de identiﬁcare ﬁscală
18542551: a) Teren extravilan în suprafață de 10.000 mp, situat pe raza com.
Bordușani, Jud. Ialomița, preț de evaluare 14.000 lei/ de pornire al licitației 14.000
lei (exclusiv TVA * *). **) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este …/
scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Licitația se aﬂă la
primul termen. Prețul de pornire al licitației este de 14.000 lei. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare;
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din
prețul de pornire a licitației; 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
0243.364750, int. 18.
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ANUNȚURI

prin licitaţie, apartament trei camere, situat în
Bucureşti, Str. Ghirlandei, nr. 5, bl. 46, sc. 1, et. 4,
ap. 17, Sector 6, la preţul de 191.925 lei. Preţul nu
conţine TVA. Licitaţia se va ţine în data de
04.09.2015, ora 13.00, la sediul lichidatorului, iar
în cazul în care bunul nu va fi adjudecat, licitaţia
se va ţine în data de 18.09.2015, 02.10.2015,
16.10.2015, 30.10.2015, 13.11.2015, 27.11.2015,
11.12.2015, 15.01.2016, 29.01.2015, la aceeaşi oră
şi aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare se pot obţine numai de la
sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
SC Control Trading SRL, societate în insolvenţă,
prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL,
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: Autoutilitară FORD
TRANSIT PH-09-CTR, an fabricaţie 2004,
290.000 km - 15.015 lei; Autoutilitară IVECO
EUROCARGO PH-16-CTR, an fabricaţie 2007,
km - 62.790 lei. Preţul bunurilor sunt cu TVA
inclus. Licitaţiile se vor organiza în dată de
04.09.2015 ora 13:30, iar în cazul în care bunurile
nu vor fi valorificate, această este reprogramată
pentru dată de 07.09.2015, 11.09.2015,
14.09.2015, 18.09.2015, la aceeaşi ora şi aceeaşi
adresa. Dosarul de prezentare şi condiţiile de
participare se pot obţine numai de la sediul administratorului judiciar. Telefon/fax: 0244597808;
mobil: 0744425340 sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
S.C. Ecologic Prest S.R.L., societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, scoate la vânzare prin licitaţie, teren în suprafaţă de 1.532 mp situat în
intravilanul Comunei Corneşti, Sat Postarnacu,
tarlaua 4, parcela Cc-34, Judeţul Dâmboviţa la
preţul de 13.500 lei (preţ fără TVA). Licitaţia se
va ţine în data de 04.09.2015 ora 14:00, la sediul
lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în
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data de 08.09.2015, 11.09.2015, 15.09.2015,
18.09.2015, 22.09.2015, 25.09.2015, 29.09.2015,
02.10.2015, 06.10.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de
participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
S.C. Octavy Forest S.R.L., societate în faliment,
prin lichidator, cu sediul în Ploieşti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova, scoate la
vânzare prin licitaţie teren în suprafaţă de 1.295
m.p. şi Construcţiile C1 şi C2 (locuinţa parter +
etaj şi garaj), situate în Băicoi, Str. Independenţei,
nr. 354, Judeţul Prahova, la preţul de 600.000 lei
(fără TVA). Licitaţia se va ţine în dată de
04.09.2015, ora 14.30, la sediul lichidatorului din
Ploieşti, iar în cazul în care, bunurile nu vor fi
adjudecate, licitaţia se va ţine în data de
08.09.2015, 11.09.2015, 15.09.2015, 18.09.2015,
22.09.2015, 25.09.2015, 29.09.2015, 02.10.2015,
06.10.2015, 09.10.2015, 13.10.2015, 16.10.2015,
20.10.2015, 23.10.2015, 27.10.2015, 30.10.2015,
03.11.2015, 06.11.2015, 10.11.2015, 13.11.2015,
17.11.2015, 20.11.2015, 24.11.2015, 27.11.2015,
04.12.2015, 08.12.2015, 11.12.2015, 15.12.2015,
18.12.2015 la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare
se pot obţine numai de la sediul lichidatorului.
Telefon/fax: 0244597808; mobil: 0723357858,
www.andreiioan.ro.
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul
în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud.
Prahova, scoate la vânzare prin licitaţie publică
următoarele bunuri ce aparţin debitoarei SC
Universalmontaj Darzeu SRL, după cum
urmează: Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1
locuri PH-53-UMD 2003 - 6.305,75 lei; Renault
Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri
PH-52-UMD 2003 - 6.305,75 lei; Renault Master
DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-51-UMD 2003
- 6.305,75 lei; Sediu managerial situat în Comună
Drajna, Sat Drajna de Sus, Judeţul Prahova -

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 28.08.2015.
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
15.09.2015, orele 11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 2 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
topograﬁc nr. C1 în supr. de 159 mp extras de CF 20037 - Mun. Călărași și valoare
420.738 lei și teren intravilan în supr. de 648 mp CF 20037 nr. cadastral 2989 –
valoare 54.161 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 conformitatecu 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 01.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

84.303 lei. Licitaţiile se vor organiza în dată de
04.09.2015 ora 15:00, iar în cazul în care bunurile
nu vor fi valorificate, această este reprogramată
pentru data de 08.09.2015, 11.09.2015, 15.09.2015,
18.09.2015, 22.09.2015, 25.09.2015, 29.09.2015,
02.10.2015, 06.10.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de
participare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax: 0244597808; mobil:
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.
Dinu Urse și Asociații SPRL desemnat lichidator
judiciar al SC Monalisa Investments SRL cu
sediul în loc. Otopeni, str. Horia Closca și Crișan
nr.5, Jud. Ilfov, J40/9281/1993, CUI 3994451 prin
încheierea de ședință din data de 08.06.2011,
pronunțată de Tribunalul București - Secția a
VII-a Comercială în cadrul dosarului nr.
38896/3/2009 , anunţă închirierea prin selecție de
oferte a imobilului situat în stațiunea Venus,
localitatea Mangalia, județul Constanța, având
număr cadastral 39 înscris în Cartea Funciară
nr.970/N a localității Mangalia-Venus aflat în
proprietatea SC Monalisa Investments SRL.
Selecția de oferte va avea loc în data de
14.09.2015, ora 15.30, la sediul lichidatorului
judiciar din București, Sector 1, Str. Buzești,
Nr.71, Et.2, Camera 203. Caietul de sarcini poate
fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL din Municipiul
București, Sector 1, Str. Buzești, Nr.71, Et.2,
Camera 203. Prețul caietului de sarcini este de
1.000 lei (exclusiv TVA) și se achită pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL în numerar sau prin ordin de plată în
contul nr. RO43INGB5514999900513726 deschis
la ING BANK Sucursala Dorobanți. Garanția
de participare la licitație, este în cuantum de 10%
din valoarea ofertei depuse de către ofertanți și se
va achita cu OP pe seama debitoarei în contul de
lichidare nr. RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comerciala Feroviară, Ag. Popa
Tatu. Pentru relații suplimentare și vizionare
apelați tel.: 021.318.74.25.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr.11A, jud.
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF:17044001, aflată în
procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe
rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator
judiciar Yna Consulting SPRL şi Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul ales în Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate
la vânzare: 1. Siloz ciment – 2 bucati - nr. de
inventar 156001, 156002; PIF 2008, Capacitate
80 tone, la un pret de pornire al licitatiei de
17350,00 lei/buc. 2. Siloz filer – 3 bucati – nr. de
inventar 156003, 156004, 15600560; PIF 200,
capacitate 60tonr, la un pret de pornire licitatiei
de 11120,00 lei/buc. Preturile nu includ TVA.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr.9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr.11A,
jud. Mehedinţi la data de 10.09.2015 orele 14:oo.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de
ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini.
Cont deschis la BRD SA Sucursala Dr.Tr.Severin,
sub nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invităm
pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte
de cumpărare. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la telefon 0742592183, email:
office@consultant-insolventa.ro; expertyna@
yahoo.com. Lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL si Yna Consulting SPRL.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în
Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul

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. 12986/2014. Nr. 12986 din 28.08.2015. 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 16.09.2015, 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 Bus Remus, cu
sediul în loc. Călărași, str. Plevna nr. 103, județul Călărași, cod ﬁscal, în dosar de
executare nr. 12986/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv
TVA) este: - Imobil construcție C2 în regim de P+1, în suprafață de 126 mp,
construcție C3 – anexă - 54 mp, construcție C4 – anexă - 15 mp și teren intravilan în
suprafață de 500 mp, toate situate în mun. Călărași, str. Plevna nr. 103, CF 25094 –
C1-UAT Călărași - valoare construcții 206.031 lei și valoare teren 103.644 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: - Executor bancar Horatiu Margoi –
Somație nr. 1/27.09.2010 (ipotecă Bancpost SA); - Executor bancar Lumperdean
Florin – Somație 207/14.02.2011 (ipotecă Bancpost SA); - Tribunalul București
sectia a-II-a penală – Hot. jud. 556/F/02.07.2013 - sechestru asigurator conf. art.
249 - Cod de Procedură Penală. 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 conformitatecu 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 01.09.2015. Relații
suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 17044001, aflată
în procedura de faliment in bankruptcy, en
faillite, dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar Yna
Consulting SPRL şi Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate
la vânzare: I - Bunurile imobile aflate in garantia
creditorului BCR SA cu rangul I după cum
urmează: 1. Clădire compusă din SAD1 situate la
parter și etaje, compus din 3 încăperi și etaj
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara –
Lipova) jud. Timiș, CF 401673-C1-U1, nr.
cadastru Cc 215/5/I, suprafață: 1646/3290 mp, la
pretul de pornire a licitatiei de 122.152,50 euro. 2.
Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr.
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren+
construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str.
Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr.
cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; teren+construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru
814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; teren intravilan
situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5,
jud. Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2,
suprafața: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.5, jud. Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 mp; teren+ construcții situate în loc. Dr.
Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de
1.204.650,00 euro. 3. Teren+ construcții situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 11 jud.
Mehedinți, CF52299, nr. cadastru 1476/1, suprafața: 369 mp și teren +construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr.11, jud. Mehedinți, CF52300, nr. cadastru 1476/2, suprafața:
23800 mp la pretul de pornire a licitatiei de
752.200,00 euro. (Banca de Export Import a
Romaniei Eximbank SA cu rangul I). 4. Hala
P+1E, buncăr, magazie și zonă de protecție
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara –
Lipova) jud. Timiș, CF 401670 (CF vechi 4069),
nr. cadastru Cc 215/16, suprafață: 2663 mp la
pretul de pornire a licitatiei de 242.850,00 euro. 5.
SAD2 la parter și etaj situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din
DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF
401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 122.047,50 euro. 6. Spatii depozitare
furaje, rigolă si platformă beton situate în com.
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu
acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș,
CF 401672 (CF vechi 20272), nr. cadastru
Cc215/10, suprafața: 2345 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 182.100,00 euro. 7. Teren
extravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea
Lugojului jud. Timiș, CF 400834 (CF vechi –
4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafața: 10.000
mp; teren intravilan situat în comuna Ghiroda,
str. Calea Lugojului, județul Timiș, CF 400009
(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
786.975,00 euro. 8. Teren intravilan situat în com.
Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50155, nr.
cadastru 500, suprafața: 20000 mp și teren intravilan situat în com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafața:
20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de
527.175,00 euro. 9. Teren +construcții situate în
com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole,
cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.
Timiș, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru
Cc 215/8, suprafață: 2595 mp, la pretul de
pornire a licitatiei de 90.450,00 euro. 10. Teren
+construcții situate în com.Dumbrăvița, (în
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691
Timișoara – Lipova) jud. Timiș, CF 400174, nr.
cadastru Cc 215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul
de pornire a licitatiei de 214.425,00 euro. 11.
Teren +construcții situate în loc. Dr. Tr. Severin,
str. I.C. Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinți, CF
52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. la
pretul de pornire a licitatiei de 254.250,00 euro.
12. Bunul imobil aflat in garanția creditorului
Volksbank Romania SA cu rangul I, * Teren
extravilan + constructii situat în loc. Dr. Tr.
Severin, str. Calea Cernețului, nr. 23A, jud. Mehe-

dinți, CF 52063, nr. cadastru 932, suprafața:
21660 mp* la pretul de pornire a licitatiei de
749.000,00 euro. 13. Bunul imobil af lat în
garantia creditorului ANAF cu rangul I * Teren
extravilan+constructii situat în comuna Ghiroda,
str. Aeroport nr.7, jud.Timiș, CF 401381, nr.
cadastru A74/1/15/3/1/1, suprafața: 5750/11500
mp *, la pretul de pornire a licitatiei de
404.605,00 lei. 14. Bunul imobil aflat in garanția
creditorului Piraeus Bank SA cu rangul I* hala
P+1E, buncăr, magazie și zonă de protecție
situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara –
Lipova) județul Timiș, CF 403686(CF vechi
4095), nr. cadastru Cc 215/13, suprafață: 3609
mp *, la pretul de pornire a licitatiei de
460.459,00 euro. 15. Teren + construcții situate în
loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, județul
Mehedinți, CF 54800, nr. cadastru 991/1, suprafața: 9192 mp; teren+construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, județul
Mehedinți, CF 54798, nr. cadastru 991/2, suprafață: 4884 mp; teren +construcții situate în loc.
Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 44, județul
Mehedinți, CF 54797, nr. cadastru 991/3, suprafața: 1913 mp * la pretul de pornire a licitatiei de
a 200.000,00 euro. Valorile nu contin TVA. Pretul
se va plati in lei la cursul BNR din ziua plății.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, o reprezinta sentinta nr.
487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
9465/101/2012. Licitaţia va avea loc în localitatea
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 15.09.2015 orele 13:oo. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei
si achizitionarea caietului de sarcini. Cont
deschis la BRD SA Sucursala Dr. Tr. Severin, sub
nr. RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe
toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183,
0745267676 sau 0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com.
Lichidator judiciar asociat, Consultant Insolvență SPRL si Yna Consulting SPRL.
Centrul Cultural Judeţean Arad lansează invitaţia de participare la Sesiunea a II-a 2015 - licitaţia publică de proiecte în conformitate cu
următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, O.G. nr. 51/1998
actualizată privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţilor pe ramură de sport judeţene, H.G nr.
1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, Legea nr.
350/2006 a tinerilor. Propunerile de proiecte
eligibile se vor înscrie în următoarele arii tematice (direcţii de finanţare), după cum urmează:
Cultură tradiţională - fond de finanţare 28.700
lei; Producţii editoriale - fond de finanţare 3.000
lei; Educaţie şi sănătate - fond de finanţare 3.700
lei; Tineret - fond de finanţare 11.980 lei; Activităţi sportive - Promovarea sportului de performanţă - fond de finanţare 200.000 lei; Turism şi
protecţia mediului - fond de finanţare 11.500 lei.
Pentru fiecare arie tematică (direcţie de finanţare) sunt stabilite criterii de evaluare şi condiţiile
de acces la fondurile publice în vederea atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă, acestea
fiind cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, specifică fiecărei direcţii de finanţare. Atribuirea
contractelor de finanţare se va face în ordinea
punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat fiecărei direcţii
de finanţare. Perioada depunerii documentaţiilor:
04.09. – 05.10.2015. Data limită de depunere a

propunerilor de proiect: 05.10.2015 - ora 16.00.
Perioada evaluării propunerilor de proiect: 06.10.
- 12.10.2015. Comunicarea rezultatelor pe site-ul
instituţiei: 14.10.2015. Termen de depunere a
contestaţiilor: 15.10.- 19.10.2015. Soluţionare
contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la
data expirării termenului pentru depunerea
contestaţiilor. Atribuirea contractelor de finanţare: după soluţionarea contestaţiilor. Adresa de
depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei –
Centrul Cultural Judeţean Arad din municipiul
Arad, str.G. Bariţiu, nr.16. Documentaţia se va
depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de
finanţare). În vederea obţinerii Metodologiei
pentru atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă (Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi
Formularul de finanţare) - specifică pentru
fiecare direcţie de finanţare, după caz, precum şi
pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta
site-ul: www.ccja.ro sau la telefon 0357 405 386.
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Anunţul de participare la licitaţie a fost publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
nr. 161/25.08.2015.

PIERDERI
Pierdut atestat transport persoane în regim de
taxi, eliberat de A.R.R. Iaşi pe numele:
Plugaru Luminița. Se declară nul!
S.C. Axelle CO S.R.L., str. Fântânica nr.14A,
Corp C, sector 2, Bucureşti, RO 7968048,
J40/10785/1995, declar pierderea chitanţierului
seria nr.20832-20850 necompletat, ştampilat.
Pierdut carnet consilier juridic pe numele Ursu
Constantin- Eduard emis de CCJ Bucureşti. Îl
declar nul.
Pierdut atestat transport marfă nr. A00274304G/
22.11.2013 , eliberat de ARR Argeş, pe numele
STANCIU MIHAI, domiciliat în Ştefăneşti ,
Argeş. Se declară nul.
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