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ANUNŢURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu
experienţă: receptioner, animator (fire sociabilă
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucatar,
ajutor bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Academia Română – Filiala Iaşi, Centrul de
Cercetări pentru Oenologie, organizează, în ziua
de 26 mai 2015, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea postului de Cercetător științific gradul
III, în domeniul Oenologie, specializarea Oenologie: Concursul se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data publicării
anunţului, la sediul Centrului de Cercetări
pentru Oenologie, din Aleea M. Sadoveanu, nr.
9. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul Centrului de Cercetări pentru
Oenologie, tel. 0232-22.82.28 sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-10.11.15.
Primăria oraşului Petrila anunţă concurs pentru
ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale
vacante: - 1 muncitor calificat (lăcătuş), treapta I,
studii generale, Şcoală profesională, liceu de profil
sau curs de calificare in meseria de lăcătuş,
vechime in specialitatea studiilor 9 ani; - 1
muncitor calificat (sudor), treapta IV, studii
generale, Şcoală profesională, liceu de profil sau
curs de calificare in meseria de sudor; - 1 paznic,
studii generale, atestat profesional conform art. 36
lit.”d” din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor.
Proba scrisa a concursului va avea loc în data de
18 mai 2015, ora 10, la sediul Primariei oraşului
Petila din strada Republicii nr. 196. Dosarele de
înscriere pentru participarea la concurs se depun
la Primăria oraşului Petrila, la secretarul comisiei
de concurs, telefon 0254550977 sau 0254550760
pâna la data de 08 mai 2015, ora 15.
În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011
cu modificările şi completările ulterioare
Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare
Ploieşti, cu sediul în str. Gh. Gr. Cantacuzino,nr.46, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacanţe: „INSPECTOR
DE SPECIALITATE” – 1 post la Serviciul
Administrativ şi întreţinere patrimoniu;
„INSPECTOR DE SPECIALITATE” – 2
posturi la Serviciul Ajutoare încălzire locuinţe
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– gaze, lemne, energie electrică. Concursul se va
desfăşura la sediul din strada Poştei, nr.6, după
cum urmează:- proba scrisă va avea loc în data
de 18.05.2015; - proba interviu va avea loc în
data de 20.05.2015. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diploma de licenţă sau echivalentă; - vechime
minimă în specialitatea studiilor - 1 an. Dosarele
de înscriere se depun la registratură instituţiei
din str. Poştei, nr.6, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III a.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condiţiile de participare sunt afişate la
sediul instituţiei din str. Poştei, nr.6 şi pe site-ul
instituţiei www.asscploiesti.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la compartiment Resurse
Umane - tel. 0244/511137 tasta 6.

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

VÂNZĂRI CASE
Vând gospodărie completă, două corpuri casă,
anexe, grădină, livadă, vie 20.000 m, asfalt.
Comuna Vârtoape Teleorman, preţ 15.000E,
0740.835.802

CITAȚII
Se citează Balan Ioan, în dosar 526/40/2015, al
Tribunalului Botoşani, la data de 21 mai 2015.
Subsemnata Vologa Steluţa este chemată la
Judecătoria Ploieşti în data de 13 mai, Sala 2
ora 8:00, în calitate de pârât, în proces de divorţ
cu Vologa Mircea.
Pârâţii Mihăilă Gheorghe şi Mihăilă Vasia sunt
citaţi în dosarul nr. 8791/278/2011, la Judecătoria
Petroşani, în data de 29.04.2015, de către reclamanţii Bălănoiu Petre, Bălănoiu Maria, Paraschiv Nicolae, Paraschiv Susana, Balea Maria şi
Balea Viorel, obiect sistare indiviziune.

Organizare concurs. „Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează concurs pentru ocuparea a 25
funcții vacante de inspector școlar din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași, după cum urmează:
inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie (0,5 post), inspector școlar
pentru educație timpurie (1 post), inspector școlar pentru învățământ primar (2 posturi), inspector
şcolar pentru limba şi literatura română (2 posturi), inspector şcolar pentru limbi moderne –engleză +
germană + rusă modernă (0,5 post), inspector şcolar pentru limbi moderne –franceză + spaniolă+italiană (0,5 post), inspector şcolar pentru matematică (2 posturi), inspector şcolar pentru informatică (0,5
post), inspector şcolar pentru fizică (0,5 post), inspector şcolar pentru chimie (0,5 post), inspector şcolar
pentru biologie (0,5 post), inspector şcolar pentru istorie + socio-umane (0,5 post), inspector şcolar
pentru geografie (0,5 post), inspector şcolar pentru educație plastică (0,5 post), inspector şcolar pentru
educație muzicală (0,5 post) , inspector şcolar pentru religie (0,5 post), inspector şcolar pentru educație
fizică și sport (0,5 post), inspector şcolar pentru învățământ profesional și tehnic (1 post), inspector
şcolar pentru management instituțional (3,5 posturi), inspector şcolar pentru managementul resurselor
umane (2 posturi), inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane (0,5 post), inspector şcolar pentru
educație permanentă (0,5 post), inspector şcolar pentru proiecte educaționale (1 post), inspector şcolar
pentru învățământ particular și alternative educaționale (0,5 post), inspector şcolar pentru activități
extrașcolare (1 post), inspector şcolar pentru minorități naționale (1 post), inspector şcolar pentru
învățământ special (0,5 post). Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar din inspectoratele școlare aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr. 5558/07 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare. La concurs poate
candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții: a) Este absolvent al unei
instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență sau ciclul II Bologna cu diplomă de master; b)
Este personal didactic titular în învățământ/ într-o unitate de învățământ și are gradul didactic I sau
titlul științific de doctor, cu o vechime efectivă la catedră de minimum 7 ani în învățământul preuniversitar; c) A obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani și nu a fost sancționat disciplinar în aceeași
perioadă, până la înscrierea la concurs; d) Nu a fost condamnat penal pentru săvârșirea unei infracțiuni
sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare ori control prin hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă de condamnare penală; e) Este apt din punct de vedere medical
(certificatul medical trebuie să fie conform modelului prevăzut în anexa Ordinului Comun MECS nr.
3177/2015 și MS nr. 147/2015); f) Este membru al Corpului național de experți în managementul
educațional, în conformitate cu prevederile art.246 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Dosarul
de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 10 din Metodologia aprobată prin
O.M.E.C.T.S. nr.5558/07 octombrie 2011, cu modificările ulterioare, se depune, în perioada 29 aprilie - 4
mai 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași, Strada Nicolae Bălcescu nr.26. Probele de
concurs se vor desfășura în perioada 20 mai – 5 iunie 2015, la sediul Inspectoratului Școlar Județean
Iași, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași. Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de
curriculum vitae, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de
inspector școlar precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași și pe site-ul propriu. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon
0232/268182, în perioada 20 aprilie – 4 mai 2015, de luni până vineri între orele 10-15”.

Enache Magdalena – Irina, în calitate de reclamantă, cheamă în judecată pe Enache Sorin, în
calitate de pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Iaşi, str. Ciurchi nr. 117A, bl. F8, sc. E, et. 4,
ap. 2, jud. Iaşi, pentru termenul din 19.05.2015,
complet 22, ora 8.00, la Judecătoria Iaşi, în
dosarul nr. 42842/245/2014, cauza având ca
obiect divorţ fără minori.
Numitul Perişoreanu Augustin, cu ultimul
domiciuliu în comuna Valea Stanciului, Strada
Perisorenilor, nr.1, jud. Dolj, este citat la
Judecătoria Balş pe data de 14.05.2015, în calitate de pârât în dosarul civil nr. 31/184/2015 în
proces cu reclamanta Dragomir (Miculescu)
Iconia.
Se citează în calitate de pârâţi Schuster Frieda
(CF 1501 şi 2028 Teaca intabulări din 1937 şi
1939), Kasper Ianosne (Cf 1001 Teaca intabulare din 1943), Borsos Gyorgy (Cf 415 Teaca
intabulare din 1913), Hunyadi Mihali şi Papp
Maria (Cf 300 Teaca intabulare din 1928) în
proces cu Teglar Lutu, dosar nr 3609/190/2014 la
Judecătoria Bistriţa pentru termenul de judecată din 19.05.2015, ora 9:00.
Judecătoria Sector 2 Bucureşti, secţia civilă,
dosar nr. 34981/300/2013. somaţie emisă în
temeiul încheierii de şedinţă pronunţată în
dosar nr. 34981/300/2013 la data de 17.02.2015.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei
Sector 2 Bucureşti, sub nr. 34981/300/2013, posesorii Vasiloiu Gheorghe şi Vasiloiu Nicu, având
domiciliul în Bucureşti, str. Intrarea Versului nr.
17, sector 2 au invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului în suprafaţă de 600 mp (417 mp în urma
măsurătorilor) cu adresa poştală în Bucureşti,
str. Intrarea Versului nr. 17, sector 2, pentru care
nu a fost deschisă carte funciară şi căruia nu i
s-a atribuit număr cadastral. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să formuleze opoziţie, cu precizarea
că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii
în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă
publicaţii. Prezenta somaţie: -se afişează la
imobilul în litigiu, aşa cum a fost identificat mai
sus, la sediul Judecătoriei Sectorului 2
Bucureşti, la biroul teritorial de cadastru şi
publicitate imobiliară Sector 2 Bucureşti,
precum şi la sediul Primăriei Sectorului 2
Bucureşti.

DIVERSE
Reclamantul-posesor Dinu Florin, domiciliat în
Craiova, Str. Theodor Aman, nr. 47, Jud. Dolj,
invocă în dosarul 671/215/2015 al Judecătoriei
Craiova, dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului teren în suprafaţă de
57mp situat în Craiova, Str.Theodor Aman,
nr.47, Jud.Dolj. 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.

ADUNĂRI GENERALE
Erata. Subscrisa S.C. VITROMETAN S.A. cu
sediul în Mediaş, Şos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu sub
nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, reprezentată
legal de director general, d-na ec. Vaidacuţan
Elisabeta, alăturat, vă transmitem spre publicare, la rubrica “Mica Publicitate”, o erata care
modifică câteva elemente ale Convocatorului
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
Corecturile care au intervenit sunt următoarele:
Data de referinta: 05.05.2015. Data la care va
avea loc şedinţa este 21.05.2015 –prima adunare
şi 22.05.2015 a II-a adunare. Punctul 6 de pe
ordinea de zi: Propunerea datei de 11.06.2015 ca
data de inregistrare de la care se rasfrang
efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor.
Convocare: Consiliul de Administrație al societății PRINCER S.A., cu sediul în București,
B-dul Națiunile Unite nr.4, bl.107A, etaj 5 -Corp
B5 și etaj 6 -Corp C6, sector 5, înregistrată la
O.R.C.B. sub nr. J40/9336/1991, C.U.I.
RO1565291, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 26 mai 2015, ora
12.00 la sediul din B-dul Națiunile Unite nr.4, bl.
107A, etaj 6 -Corp C6 sector 5 București, pentru
toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 30.04.2015. În cazul

neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea
Generală Ordinară va fi reprogramată la a doua
convocare pentru data de 27 mai 2015, în același
loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Ordinea de zi este următoarea: 1. Analiza și
aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2014. 2. Analiza și aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2014. 3.
Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil al
societății la 31.12.2014; analiza și aprobarea
Contului de Profit și Pierdere pe anul 2014;
aprobarea repartizării profitului net al societății
la data de 31.12.2015. 4. Descărcarea de
gestiune a administratorilor pentru exercițiul
financiar al anului 2014. 5. Analiza și aprobarea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2015. 6. Diverse.
Accesul în sala de şedinţă se face pe baza actului
de identitate și a certificatului de acționar, sau
pe baza procurii speciale de reprezentare. Informații suplimentare se pot obține la telefon
021.314.62.07.
Convocare: Domnul Marculescu Gheorghe în
calitate de unic administrator al S.C. AUTO
MARCU’S GRUP S.A., persoană juridică
română, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40/6666/1992, având C.U.I. 86, capital
social subscris şi vărsat în valoare de 1.487.301
lei, cu sediul social în Bucureşti, Şos. Pantelimon
nr. 450, sector 2, în temeiul dispoziţiilor art. 110
şi următoarele din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, modificată şi republicată,
(inclusiv modificările aduse prin Legea nr.
441/27.11.2006) Convoacă Adunarea Generală
Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la
sediul societăţii în data de 23.05.2015, în sala de
şedinţe, cu următoarea ordine de zi: I) Adunarea
Generală Ordinară, va avea loc la ora 09:00, cu
următoarea ordine de zi: a) Să discute, să aprobe
sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe
baza rapoartelor administratorului şi ale auditorului financiar şi să fixeze dividendul pentru
anul 2014, b) Să stabilească valoarea contractului de management încheiat cu administratorul
societăţii, c) Să stabilească valoarea contractului
de audit financiar, d) Să descarce, ori să se
pronunţe asupra gestiunii administratorului
unic pentru anul 2014, e) Să stabilească bugetul
de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul
de activitate pentru exerciţiul financiar al anului
2015, f) Diverse. II) Adunarea Generală
Extraordinară, va avea loc la ora 10:00, cu
următoarea ordine de zi: a) Să hotărască şi să
aprobe organigrama societăţii, b) Diverse alte
probleme propuse spre discuţie de către
acţionari. Dacă la data de 23.05.2015, condiţiile
de qvorum şi de capital nu vor fi întrunite, astfel
încât lucrările adunării generale să se poată
desfăşura în condiţiile legii, atunci convocarea
adunării generale, rămâne valabilă în acelaşi loc
şi cu aceeaşi ordine de zi, la ora 09:00 în data de
24.05.2015.
Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor Societăţii Plevnei Residence Imobiliar S.A.: Consiliul de Administraţie al Societăţii
Plevnei Residence Imobiliar S.A., cu sediul în
Bucureşti str. Calea Plevnei nr.145, Lot 2, sector
6, înregistrată la O.R.C.B. sub nr. J40/3150/2013,
având cod unic de înregistrare 31344900,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii Plevnei Residence Imobiliar S.A. la data de 21.05.2015, ora 13,00 la
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
15.05.2015 sau reprezentanţii acestora, cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor pentru
anul 2014. 2. Prezentarea raportului cenzorilor
pentru anul 2014. 3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar al
anului 2014, în baza raportului administratorilor şi raportului cenzorilor şi repartizarea
profitului. 4. Pronuntarea asupra gestiunii
administratorilor. 5. Alegerea membrilor consiliului de administraţie. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu, şi calificarea profesională, precum şi
toate celelalte informaţii prevăzute de lege cu
privire la persoanele propuse pentru funcţia de
administrator se află la dispoziţia acţionarilor la
sediul social, putând fi consultată şi completată
de către aceştia conform legii. 6. Fixarea remuneraţiilor administratorilor pentru exerciţiul în
curs. 7. Aprobarea încheierii şi conţinutului
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contractului de administrare al membrilor
consiliului de administraţie şi desemnarea
persoanei care să reprezinte societatea pentru
negocierea şi semnarea contractelor de administrare. 8. Alegerea cenzorilor. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu, şi calificarea profesională, precum şi
toate celelalte informaţii prevăzute de lege cu
privire la persoanele propuse pentru funcţia de
cenzor se află la dispoziţia acţionarilor la sediul
social, putând fi consultată şi completată de
către aceştia conform legii. 9. Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2015. 10. Desemnarea persoanei
responsabile pentru efectuarea menţiunilor la
O.R.C.T.B. cu privire la hotărârea acţionarilor şi
publicarea în Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a. La adunarea generală ordinară a
acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să
voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15.05.2015,
considerată ca dată de referinţă. Dreptul de vot
se poate exercita direct sau prin reprezentant, în
condiţiile legii. Materialele informative vor
putea fi consultate începând cu data publicării
convocării, de luni până vineri, între orele 9,0011,00. În cazul în care la prima convocare nu
sunt întrunite condiţiile legale, a doua convocare
este fixată în data de 22.05.2015 la aceeaşi oră şi
în acelaşi loc. Preşedintele Consiliului de
Administraţie al Societăţii Plevnei Residence
Imobiliar S.A., Voitovici Aurora.

LICITAȚII
Pe 4 mai 2015 ora 9.00, la BEJ Şfaiţer CarmenBotoşani, are loc vânzarea la licitaţie publică a
imobilului din Municipiul Botoşani, Aleea Mihai
Eminescu 13. Preţul de pornire- 426333 lei.
SC Cedric Serv SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri mobile la pretul de evaluare. Licitaţia va avea loc în 21.04.2015, ora
14/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 28.04.2015, 05.05.2015 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
România, Judeţul Tulcea, Comuna C.A.Rosetti, cod fiscal: 4793910, nr. 671/15.04.2015.
Consiliul Local C.A.Rosetti, judeţul Tulcea,
organizează în ziua de 12 mai 2015, ora 11:00,
prima procedură de licitaţie publică cu plic
închis privind concesionare prin licitaţie
publică cu plic închis a 11 loturi în suprafaţă
totală de 11,8103 ha teren agricol extravilan
aflat în domeniul public al Comunei C.A.Rosetti, jud.Tulcea. Nivelul minim al chiriei este
de 180 lei pe ha/an. Persoanele fizice şi juridice
pot achiziţiona documentaţia de atribuire
(caietul de sarcini) de la sediul Primăriei
C.A.Rosetti, str.Păcii, nr. 14, loc.C.A.Rosetti,
jud.Tulcea, de luni până vineri între orele
09.00-14.00, cu suma de 20 lei setul. Termenul
de depunere a ofertelor este 11 mai 2015, ora
15.00. Termenul de deschidere a ofertelor: 12
mai 2015, ora 11,00 la sediul Primăriei C.A.Rosetti, str. Păcii, nr.14, loc.C.A.Rosetti, jud.
Tulcea. Relaţii suplimentare la telefon
0240/546.202, Compartimentul Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei C.A.Rosetti.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului
Protocolului De Stat” anunţă licitaţie deschisă
cu strigare conform OUG 101/2011, modificată
şi completată de oug 15/2013, în vederea
vânzării unor imobile, după cum urmează: I.
Licitaţie deschisă cu strigare la data de
07.05.2015 – ora 12, la sediul SAA Scroviştea –
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti Km 32, Localitatea
Ciolpani, Comuna Ciolpani, judeţul Ilfov,
pentru vânzarea următorului imobil: Vila 11 construcţie S+P+E+M cu aria utilă de 1.702,60
mp, aria desfăşurată de 2.085,13 mp si clădire
anexă (Au 48,55mp), clădire administrativă
+garaj (Au 183,93 mp), clădire birouri (Au
58,41mp), cu terenul aferent de 27.412,60 mp,
din str. Nufărul nr. 15H, comuna Snagov,
judeţul Ilfov (a treia licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 2.422.900 Euro (la care se adaugă TVA).
Informaţii privind dosarul de prezentare,
garanţia şi taxa de participare a licitaţiei se
obţin de la Mihai Dragu, telefon: 021/315.91.07;
0728/220.615. Data şi ora limită de înscriere la
licitaţie: 05.05.2015 ora 12. II.Licitaţii deschise
cu strigare la data de 07.05.2015, Ora 10:00, la
sediul SAIFI - str. Fabrica de Glucoză nr.3A,
sector 2, Bucureşti, pentru vânzarea
următoarelor imobile: 1.Apartament nr.4 (4
camere), cu Au 171,17 mp, boxă, cameră de
serviciu, teren cotă indiviză 71,77 mp, Str. Mihai
Eminescu nr.44-48, etaj 1, sector 1, Bucureşti (a
patra licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 164.700
Euro. 2.Apartament nr.10 (4 camere), cu Au
171,17 mp, 2 boxe, teren cotă indiviză 72,27 mp,
Str. Mihai Eminescu nr.44-48, etaj 4, sector 1,
Bucureşti (a patra licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 166.200 Euro. Informaţii privind dosarele
de prezentare, garanţiile şi taxele de participare
ale licitaţiilor se obţin de la Maria Diaconescu,
telefon: 021/409.12.19; 0723/112.497. Data şi ora
limită de înscriere la licitaţie: 05.05.2015 ora 10.
Anunţ de participare la licitaţie publică privind
vânzarea următoarelor imobile (primul termen):
1. Informaţii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judeţul Tulcea, Oraşul Babadag, Str.
Republicii, Nr.89. Nr. tel: 0240/561 012, fax:
0240/562 939; e-mail: urbanism@primariababadag.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul vanzarii: - teren în suprafaţă de 1294
mp, situat în intravilanul oraşului Babadag, str.
Băilor nr.12. - teren cu suprafaţă de 368 mp,
situat în intravilanul oraşului Babadag, str.
Rahovei F.N. - construtie cu suprafaţă de 541
mp, platforma betonată cu suprafaţă de 278 mp
şi terenul aferent acestora în suprafaţă totală de
1542 mp, situate pe str. Alunului nr. 1; - teren cu
suprafaţă de 1009 mp situat pe str.Republicii nr.
68; 3. orice persoană interesată are dreptul de a
solicită şi de a obţine caietul de sarcini în mod
direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace
electronice sau pe suport de hârtie. 4. Compartimentul responsabil: Serviciul Urbanism din
cadrul Primăriei oraşului Babadag, str.Cabanei
nr.5. 5.Caietul de sarcini se pune la dispoziţia
solicitanţilor contra sumei de 100 lei. 6. Data
limită de depunere a documentaţiei: 11.05.2015,
ora 10,00 la secretariatul Primăriei oraşului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud.
Tulcea, în 1 exemplar. 5.Licitaţia va avea loc în
data de 12.05.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei
oraşului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță: valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Plopeanu Remus Bogdan - Pitești, Str.
Gheorghe Ionescu Gion, Nr. 5, Bl. A7, Sc. B, Ap. 7, după cum urmează: Denumire:
Autoturism Dacia Logan, an fabricație 2006. Valoare [Ron]: 9.300 lei. Prețul menționat
reprezintă 100% din cel de evaluare, actualizat cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație.
Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună: cererea de participare,
oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347,
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat,
până în ziua de 05/05/15. Licitația va avea loc în data de 06/05/15, ora 11:00:00 AM la
AJFP Argeș, Republicii, nr. 118. Sarcinile care grevează bunurile sunt: nu este cazul. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației.
Relații suplimentare se pot aﬂa de la AJFP Argeș, Republicii, nr. 118, tel. 0248.211511,
int. 3238.

la comunicarea rezultatului procedurii la sediul
U.A.T. Babadag, menţionat la punctual 1, care
vor fi soluţionate în termen de 5 zile de la data
emiterii, iar aceasta poate fi atacată la instanţa
de contencios administrativ competentă în
condiţiile Legii nr. 554/2004.
Anunţ de participare la concesionare prin licitaţie publică (primul termen): 1. Informaţii
generale privind concedentul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533; Adresa: Judeţul
Tulcea, Oraşul Babadag, Str. Republicii, Nr. 89,
Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939; e-mail:
urbanism@primăria-babadag.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: - teren cu
suprafaţă de 750 mp situat pe str. Viitorului F.N.
- teren cu suprafaţă de 4618 mp situat pe str.
Ciucurovei F.N. - teren cu suprafaţă de 1007 mp
situat în extravilanul oraşului Babadag. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1.
orice persoană interesată are dreptul de a
solicită şi de a obţine documentaţia de atribuire,
punerea la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, a
unui exemplar din documentaţia de atribuire se
realizează în mod direct, nerestricţionat şi
deplin, prin mijloace electronice sau pe suport
de hârtie. 3.2. Compartimentul responsabil din
cadrul concedentului: Serviciul Urbanism din
cadrul Primăriei oraşului Babadag, str.Cabanei
nr.5. 3.3. Documentaţia de atribuire se pune la
dispoziţia solicitanţilor în mod gratuit. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor
05.05.2015. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1
Data limită de depunere a ofertelor: 14.05.2015,
ora 09,00 la secretariatul Primăriei oraşului
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, jud.
Tulcea, în 1 exemplar. 5. Şedinţa de deschidere a
licitaţiei va avea loc în data de 14.05.2015, ora
10.00 la sediul Primăriei oraşului Babadag, str.
Republicii, nr.89. 6.Informaţii privind instanţa
competenţă în soluţionarea litigiilor apărute:contestaţiile se depun în termen de 5 zile de la
comunicarea rezultatului procedurii la sediul
concedentului,menţionat la punctual 1, iar acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea în
termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anunţului
de atribuire către instituţiile abilitate în vederea
publicării: 17.04.2015.
Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul
în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A,
judeţul 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-C1U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață:
1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de
715.651,00 lei echivalentul a 162.870,00 euro. 2
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- 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 7.018.600,00 lei
echivalentul a 1.606.200,00 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 3.287.000,00 lei echivalentul a 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
1.422.777,00 lei echivalentul a 323.800,00 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 715.036,00 lei echivalentul a
162.730,00 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 1.066.860,00 lei echivalentul a 242.800,00 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
4.569.000,00 lei echivalentul a 1.049.300,00 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 3.060.900,00 lei echivalentul a 702.900,00 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 529.916,00 lei

ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Ialomița, prin Compartimentul Insolvență invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția
Națională de Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de
27.04.2015, ora 16.30, oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în
dosarele de insolvență privind pe debitoarele: - S.C. TDM 25 S.R.L. (dosar nr.
550/98/2015), cu sediul în Ciulnița, județul Ialomița; - S.C. Rox Mar Fier S.R.L. (dosar
nr. 2614/98/2014), cu sediul în Căzănești, județul Ialomița; - S.C. Sory Construct
S.R.L. (dosar nr. 1659/98/2014), cu sediul în M. Kogălniceanu, județul Ialomița; - S.C.
Tomsaco S.R.L. (dosar nr. 156/98/2015), cu sediul în Fetești, județul Ialomița; - S.C.
Agrovip S.R.L. (dosar nr. 554/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița; - S.C.
Geo&Adi Company S.R.L. (dosar nr. 9/98/2015), cu sediul în Manasia, județul
Ialomița; - S.C. Badoiu Com S.R.L. (dosar nr. 686/98/2015), cu sediul în Andrășești,
județul Ialomița; - S.C. Trimexcom S.R.L. (dosar nr. 696/98/2015), cu sediul în
Slobozia, județul Ialomița, aﬂate pe rolul Tribunalului Ialomița, întocmite conform
prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare
Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în insolvență
agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea
loc în data de 28.04.2015, ora 10.00, la sediul D.G.R.F.P Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din
Slobozia, B-dul. Matei Basarab, nr. 14, județul Ialomița. Pe plic se va face mențiunea:
“A nu se deschide oferta înaintea datei de 28.04.2015, ora 10.00”. Relații la telefon
0243.237140, interior 171.
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echivalentul a 120.600,00 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 1.256.245,00 lei echivalentul a 285.900,00 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 1.486.000,00 lei echivalentul a
339.000,00 euro. 12. Bunul imobil af lat in
garanția creditorului Volksbank Romania SA cu
rangul I, * Teren extravilan +constructii situat
în loc.Dr.Tr.Severin, str.Calea Cernețului, nr.
23A, jud.Mehedinți, CF 52063, nr. cadastru 932,
suprafața: 21660 mp* la pretul de pornire a
licitatiei de 3.272.800,00 lei echivalentul a
749.000,00 euro. 14.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. 15. Bunul imobil af lat 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 (echivalentul 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
28.04.2015 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
S u c u r s a l a D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
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 lichida-
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torul 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
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Iași. Nr. înreg. 21629/ 16.04.2015. Anunţul
privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna
aprilie, ziua 30, ora 10.00. În temeiul art. 162,
alin. (2) din O.G. 92/ 2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 30, luna aprilie, anul 2015, ora 10.00, în
localitatea Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, se vor
vinde prin vânzare la licitaţie, următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 1. SC
J.P.A. Consulting SRL cu domiciliul fiscal în
jud. Iaşi, str. Măgurii nr. 2, bl. 624, parter, CUI
16721933. Dosar executare: 109. Proprietate
imobiliară: Uscător cu suprafaţă utilă de 14,01
mp situat în Iaşi, str. Măgurii nr. 2, bl. 624,
parter, Carte Funciară nr. 121914-C1-C3. Preţ
de pornire a licitaţiei: 27.200 lei (exclusiv TVA).
Creditori: D.E.F.P. Locale Iaşi; ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi.
Sarcini: 1. Ipotecă rang I - D.E.F.P. Locale Iaşi
înregistrată sub nr. 20417/ 15.03.2010, nr. 47998/
06.06.2011, nr. 75748/ 16.07.2013; 2. Ipotecă
rang II – ANAF – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iaşi înscrisă sub nr. 48669/
25.04.2014. Pentru informaţii suplimentare vă
puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, mezanin, cam.
107 sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau
2236 – cons. Leonte L. *) 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 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 interesaţi în

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. 510039. Nr. 1075779 din 14.04.2015. 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 06.05.2015, orele 11.00 în
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Ivan Loredan Ionel cu sediul în
loc. Vâlcelele, județul Călărași, cod ﬁscal 1741206510039, în dosar de executare nr.
1075779/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Teren arabil extravilan 2000 mp din care 1045 mp cu vie și 955 arabil, situat în comuna
Vâlcelele, județul Călărași, CF. 21024 Nr. cadastral 21024 UAT Vâlcelele - valoare 4060
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. 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 aconstituirii 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
interesat 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. Anunțul a fost
publicat în cotidianele Jurnalul Național și Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la
telefonul: 0242.312939, interior 120.

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 licitaţiei (în contul RO
54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar A.J.F.P.
Iaşi, cod fiscal 4540909); împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali 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, republicată
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 completarile 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:
17.04.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Iași. Nr. înreg. 21628/ 16.04.2015. Anunţul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În
temeiul art. 162, alin. (2) din O.G. 92/ 2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republi-

cată, cu modificările şi completările ulterioare,
se face cunoscut că în de ziua 30, luna aprilie,
anul 2015, ora 10.00, în localitatea Iaşi, str. A.
Panu nr. 26 se vor vinde prin licitaţie publică,
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1. SC Mobile Telecom Consulting SRL
cu domiciliul fiscal în Iaşi, Şos. Nicolina nr. 30,
bl. 961, sc. B, et. 6, ap. 22, CUI 28912376. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Autoturism berlină cu hayon 4+1 uşi, marca Toyota
Yaris, an fabricaţie 2005, cilindree 1364 cmc,
motorină, culoare gri, nr. înmatriculare IS- 10VDF. Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 5.852
lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 4068.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iaşi, mezanin, camera 108, telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Banarescu G.
2. SC Lod SRL cu domiciliul fiscal în Iaşi, str.
Cerna, nr. 4A, bl. A3, sc. A, et. 10, ap. 2, CUI
1957198. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: Autoturism Daewoo Matiz, an fabric.
2006, cap. cilindrică 796 cmc, benzină, culoare
alb, nr. înmatriculare IS- 06- LOD (stare satisfăcătoare). Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA):
2.934 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr.
40. Pentru informaţii suplimentare vă puteti
adresa la sediul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Iaşi, mezanin, camera 107
sau la telefon 0232/ 213332, int. 2110 sau 2236
– cons. Costas L. 3. SC Grupul de Firme Frezia
SRL, cu domiciliul fiscal în Iaşi, B-dul. Alexandru cel Bun nr. 34, bl. H1-2, sc. Tr.2, parter,
CUI 17663962. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: Autoturism Dacia Logan,
tipul 1.5 Dci, an fabricaţie 2006, cap. cilindrică
1461 cmc, motorină, culoare galben, nr. înmatriculare IS- 45- BRD (stare satisfăcătoare).
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 4.592 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 1152.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iaşi, mezanin, camera 107 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Bolohan
D. 4. SC Devon Energy SRL cu domiciliul fiscal
în Iaşi, str. Măgurei nr. 3, bl. 621, sc. A, et. 3, ap.
15, CUI 26822358. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: Autoutilitară N1 – Volkswagen Caddy, an fabricaţie 1996, cap. cilindrică 1896 cmc, motorină, culoare alb, nr.
înmatriculare IS- 10- DVN (stare degradată).
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 5.175 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 2290.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

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. 510029. Nr. 6342 din 14.04.2015. 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 07.05.2015, orele 11.00 în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Manailescu Doru Victor cu sediul în loc. Cuza
Vodă, județul Călărași, cod ﬁscal 1671029510039, în dosar de executare nr.
6342/2013 prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - teren
arabil extravilan 10.000 mp situat în comuna Cuza Vodă, județul Călărași, Tarlaua 77/4
Parcela 6 - valoare 20.351 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare
sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - nu sunt. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat); dovada
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice
române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru
persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru
persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel ineresat poate introduce contestație la instanța competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Anunțul a fost publicat în cotidianele Jurnalul Național și
Jurnalul de Călărași. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iaşi, mezanin, camera 107 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Protaila
E. 5. SC Mega Ro-Pol SRL cu domiciliul fiscal
în Iaşi, str. Grădinari nr. 2, bl. D1, sc. E, et. 3, ap.
1, CUI 33444212. Denumirea bunului mobil,
descriere sumară: Maşină de cusut cheiţă electronică Glogal PL4020, an fabricaţie 2004 (stare
bună de funcţionare). Preţul pornire a licitaţiei
(fără TVA): 4.054 lei. Cota TVA *: 24%. Dosar
executare nr. 4456. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi,
mezanin, camera 107 sau la telefon 0232/
213332, int. 2110 sau 2236 – cons. Mironescu F.
6. SC Arheus SRL, cu domiciliul fiscal în Iaşi,
şos. Nicolina nr. 47, bl. 971B, sc. B, et. 7, CUI
8013995. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: Autoturism M1 berlină cu hayon,
marca Opel Corsa, an fabricaţie 2003, cap. cilindrică 973 cmc, benzină, culoare gri, nr. înmatriculare IS- 06- TYD (stare satisfăcătoare). Preţul
pornire a licitaţiei (fără TVA): 6.614 lei. Cota
TVA *: 24%. Dosar executare nr. 1205. Pentru
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Iaşi, mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 7.
Universitatea Petre Andrei din Iaşi cu domiciliul fiscal în localitatea Iaşi, str. Gavril Muzicescu nr. 6, bl. 7, sc. A, CUI 26596943:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară:
Autoturism de teren cu utilizare multiplă 4+1
uşi, marca Toyota - Land Cruiser, an fabricaţie
2005, cilindree 2982 cmc, motorină, tracţiune
integrală, culoare negru, nr. înmatriculare IS20- UPA. Defecte – Scaun şofer uzat, volan
foarte uzat, diverse zgârieturi pe mai multe din
panourile caroseriei, hayon portbagaj dereglat,
baterii descărcate, roata stânga spate pană.
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA): 47.965 lei.
Cota TVA *: 24%. Dosar executare nr. 334.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Iasi, mezanin, camera 108 sau la telefon
0232/ 213332, int. 2111 sau 2113 – insp. Roman
D. 8. SC Open Press SRL, cu domiciliul fiscal în
Iaşi, str. N. Bălcescu nr. 11, CUI 27963657.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Preţul pornire a licitaţiei (fără TVA), Maşinăt
tipărit offeset Ryobi 512, 30.478 lei, Cota TVA *:
24%; Laminator Deli 650, 856 lei, Cota TVA *:
24%. Dosar executare nr. 833. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi,
mezanin, camera 108 sau la telefon 0232/
213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Smera M. *)
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 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 interesaţi în cumparea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzarii prin licitatie, 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
RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar
D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal
4540909); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naţionalitate română, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii fiscali 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,
republicată 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
judecatorească 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: 17.04.2015.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală.Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Botoşani. Operator de date cu caracter personal
21105. Nr. 19652/03/17 din 06.04.2015. Anunţul
privind vânzarea pentru bunuri imobile sau
pentru ansambul de bunuri. Anul 2015 luna
aprilie ziua 06. În temeiul art. 162, alin (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi/
A.J.F.P. Botoşani, face cunoscut prin prezenta
că, în ziua de 30, luna aprilie, orele 12,00, anul
2015, în municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei
nr. 5, la sediul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Botoşani, organizează prima
licitaţie pentru vânzarea bunurilor imobile,
proprietatea SC Portas SRL, cu domiciliul fiscal
în localitatea Botoşani, str. Griviţa, nr. 19, Bl.
T3, ap. 2, judeţul Botoşani, cod de înregistrare
fiscală 4983574, dosar de executare nr. 4983574/
2014 (P.V. sechestru bunuri imobile: nr. 30008/
15.04.2014, reprezentând: - Imobil CFE 50695C1-U8, Nr. cadastral 156/B, I, Magazin Romarta
Blănuri, în suprafaţă de 114,58 m.p. şi cota
teren 12,05 m.p., situat în localitatea Botoşani,
str. Calea Naţională, nr. 152, Bl. E4, etaj I.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 365068 lei,
exclusiv TVA (operaţiune scutită la plata TVA,
conform art. 141, alin. 2, lit. f, din Legea nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal). Total valoare bunuri
imobile 365068 lei, exclusiv TVA (operaţiune
scutită la plata TVA, conform art. 141, alin. 2,
lit. f, din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul
Fiscal). 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 a
participa la licitaţie trebuie să prezinte
următoarele documente: - oferta de cumpărare;
- dovada plaţii taxei de participare, care reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; - dovada emisă de creditorii fiscali, în
copie, că nu au obligaţii la bugetul consolidat al
statului; - pentru persoanele juridice, copie de pe
certificatul unic de înregistrare fiscală, eliberat
de Oficiul Registrului Comerţului; - pentru
persoanele fizice copie de pe actul de identitate.
Ofertanţii sunt obligaţi să depună aceste documente cu o zi înainte de desfăşurarea licitaţiei,
respectiv 29.04.2015, la sediul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani. Plata
se va face în contul de disponibil al A.J.F.P.
B o t o ş a n i ,
C U I
3 3 7 2 8 7 4 ,
RO56TREZ1165067XXX007335 deschis la
Trezoreria Municipală Botoşani. Dacă aveţi
nelămuriri în legătură cu acest anunţ publicitar
o puteţi contacta pe dna. Sauciuc Nuta, la sediul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Botoşani sau la telefonul 0231/ 607119 între
orele 8.00 – 16.30 şi pe pagina de internet
http:www.mfinante.ro Portal ANAF.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.
Cod operator de date cu caracter personal
20152, Nr. 6350/ 08.04.2015. Dosar de executare
nr. 21363742. Anunţul privind vânzarea pentru
bunuri imobiliare. Anul 2015, luna aprilie, ziua

08. În temeiul art. 162, alin. (2), din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/ 2003, privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 05.05.2015, ora 10.30, în localitatea
Piatra Neamţ, B-dul. Traian, nr. 19 bis, se vor
vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri,
proprietatea debitorului Rosu Ionuţ – Florin
persoană fizică autorizată, C.U.I. 21363742, cu
domiciliul fiscal în comuna Borleşti, judeţul
Neamţ : Denumirea bunurilor mobile, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Preţul pronire a licitaţiei a III-a fără TVA, TVA
24%: 1. Încărcător frontal Eurokipp Vision
2200, fabricaţie 2006, 12.393 lei, 2.974,32 lei; 2.
Plug LM 950 Vogel & Noot, 3 brazde, fabricaţie
2006, 10.510 lei, 2.522,40 lei; 3. Cositoare
Pottinger Novadisc 225, fabricaţie 2006, 11.361
lei, 2.726,64 lei. Notă: nici un bun mobil din listă
nu este grevat de alte sarcini. Total: 34.264 lei.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea
bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de vânzare, respectiv
data de 04. 05. 2015, ora 16:00, următoarele
documente: - oferta de cumpărare transmisă
direct sau prin poşta (nu se admit cele transmise
prin telefon, telex, telegraf, fax, e-mail); dovada plăţii taxei de participare, reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei, în lei, care
se achită prin mandat poştal sau virament în
contul IBAN nr. RO53TREZ4915067XXX014015
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie
bancară; - împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, daca este cazul; - pentru
persoanele juridice de naţionalitate română,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; - pentru
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persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoanele
fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe
paşaport; - dovada emisă de creditorii fiscali
(certificat atestare fiscală de la Primărie şi
organul fiscal de domiciliu) că nu au obligaţii
fiscale restante. Împotriva prezentului în scris,
cel interesat poate introduce contestaţie la
instanţa judecătorească competentă, în termen
de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.
172 – 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/
2003, republicată. Potrivit dispoziţiilor art. 9,
alin. (2), lit. d), din Ordonanţa Guvernului nr.
92/ 2003, republicată, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru
sau la telefon numărul 0233/ 207629 interior
2006. Data afişării: 15.04.2015.

PIERDERI
S.C. MV Techno Grup S.R.L., C.U.I. RO
18344368, cu sediul în București, Sectorul 4,
declar nul Registrul unic de control: RUC 357
-RUC- 141 A IN 00951652- 00951652.
S.C. Lemn Design S.R.L., J40/6342/2004, C.U.I.
16350061, sediul: București, S3, Str. Zizin 14, bl.
V97, sc.2, E1, ap. 22, declară pierdut certificat
r a d i e r e c u r e z o l u ț i a a n e x a t ă n r.
48774/23.04.2014, O.R.C.T.B.
Data Print Color S.R.L. C.U.I. 23712288,
București, Sector 5, declar nulă înregistrarea la
Direcția Generală a Finanțelor Publice a Mun.
Bucureşti sub nr. 201273/05.01.2011, pentru casa
de marcat ACTIVA sr. AC00024122, nr. ordine
118702 înscrisă în reg. de evidență a aparatelor
de marcat electronice fiscale.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Orășeneșc Lehliu Gară. Număr operator date cu
caracter personal 20270. Dosar de executare nr. 1771106472016/2014, Nr. 11738 din
16.04.2015. Anunţul privind vânzarea de bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile.
Anul 2015, luna aprilie, ziua 16. 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 07, luna mai, orele 10, anul
2015, în localitatea Lehliu Gară, str. Crinului, nr. 2, se vor vinde prin licitație publică
(licitația a II-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Predea Ion Daniel cu domiciliul ﬁscal în localitatea Pantelimon str. Toporași, nr. 26, bl. x, sc. x, etaj
x, ap. x, jud. Ilfov, CNP 1771106472016. Bunuri imobile: 1. Teren extravilan în
suprafață de 2757 mp situat în orașul Fundulea, Nr. cadastral 1292, Carte funciară nr.
24428 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1724). Preț de
evaluare/ de pornire a licitației: 3.956 lei (exclusiv TVA). 2. Teren extravilan în
suprafață de 7000 mp situat în orașul Fundulea, Nr. cadastral 1297, Carte funciară nr.
24429 (provenită din conversia de pe hârtie a Cărții funciare nr. 1734). Preț de
evaluare/ de pornire a licitației: 10.041 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 și completările
ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile
imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: nu sunt. Creditori: X.
Sarcini: X. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (ce se va vira în contul
RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași - beneﬁciar
AJFP Călărași, C.U.I. 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele
ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă
puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0242.640846, orele: 8.00 16.30. Data aﬁşării: 16.04.2015.

