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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 377/2015. Nr. 38425/20-07-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 12.08.2015, ora 10.00: 
Autoturism Audi A48ELBKEF1, nr. 
identificare WAUZZZ8E65A499869, an 
fabricație 2005, nr. înmatriculare PH 08 
DRS – preț pornire licitație 16.145 lei 
(exclusiv TVA); Autoturism Skoda 
Octavia 1USEATDX11, nr. identificare 
TMBKS21U638684476, an fabricație 
2002, nr. înmatriculare PH 05 DRS – 
preț pornire licitație 4.625 lei (exclusiv 
TVA). Anunțul nr. 38425/20.07.2015 
poate fi consultat la sediul organului 
fiscal, la Primărie și pe site ANAF 
(licitații). Pentru date suplimentare 
privind condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numarul 0244.283006, persoană 
de contact Barbieru Constanta. Data 
afișării: 21.07.2015.

ANAF – Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești – A.J.F.P. 
Prahova - S.F.O Bușteni, anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
imobilului - teren în suprafață de 90 
mp, situat în orașul Bușteni, B-dul. 
Libertăț i i  nr. 98, jud. Prahova, 
aparținând debitorului Popescu Mircea 
Ion. Licitația se va desfășura la sediul 
organului fiscal din Bușteni, str. Nestor 
Ureche nr. 3, jud. Prahova, în ziua de 
03.08.2015, ora 11.00. Prețul de 
pornire al licitației este de 37.313 lei 
( e x c l u s i v  T V A ) .  A n u n ț u l  n r. 
26630/20.07.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la primărie și pe 
site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
sup l imentare privind condiț i i de 
part ic ipare ș i  acte necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela nr. de 
telefon 0244.320155, persoană de 
contact Cofaru Ernestina.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
n r.  2550117400433/2009 .  Nr. 
38427/20-07-2015. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri mobile: 
Autoturism Volkswagen Touran, serie 
șasiu: WVGZZZ1TZ5W089523, nr. 
înmatriculare PH-10-VPO. Prețul de 
pornire al licitației este de 21.420 lei, 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 14.08.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 38427/20.07.2015 poate fi 
consultat la sediul organului fiscal, la 
Primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela numarul 0244.283006, persoană 
de contact Ariciu Nicolae. Data afișării: 
21.07.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Văleni. Dosar de executare 
nr. 35/2015. Nr. 38426/20-07-2015. 
S.F.O. Văleni anunță organizarea 
licitației privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile, la sediul din strada Popa 
Șapcă nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 13.08.2015, ora 10.00: 
Autoturism Dacia Logan, seria șasiu 
U U 1 L S D E K F 3 7 4 7 0 9 7 1 ,  n r . 
înmatriculare PH 22 YCF. Prețul de 
pornire al licitației este de 7.610 lei 
( e x c l u s i v  T V A ) .  A n u n ț u l  n r. 
38426/20.07.2015 poate fi consultat la 
sediul organului fiscal, la Primărie și pe 
site ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de 
participare ș i actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numarul 0244.283006, persoană de 
contact Vîlsan Liliana. Data afișării: 
21.07.2015.

OFERTE SERVICIU
Angajăm strungar CNC, experienţa minim 
5 ani, zona Militari, Bucureşti. Tel. 
0747.974.894.

ANACONDA SECURITY FORCE 
angajează URGENT personal pentru 
PAZĂ şi INTERVENŢIE pentru zona 
B U C U R E Ş T I ,  O T O P E N I , 
CORBEANCA, CHITILA. Relaţii la tel. 
0742.102.851 şi 021.352.02.46.

Şcoala Gimnazială nr. 150, Bdul. Eroii 
Sanitari nr. 29-31, Sector 5, Bucureşti, 
anunţă scoaterea la concurs în data de 25 
august 2015, a postului de pedagog şcolar şi 
a postului de paznic. Depunerea dosarelor 
se face la sediul şcolii gimnaziale nr.150 –
Secretariat, în intervalul orar 9.00– 13.00 în 
perioada 17– 20.08.2015. Informaţii la 
telefon: 021.410.84.08.

SC. Maydonose SRL cu sediul în Botoşani, 
str. Al. M. Gorki, nr. 19, jud. Botoşani, 
având CUI 34146672 solicităm angajarea 
unei persoane, pe post de Cantaragiu, cu 
următoarele condiţii: -cunoscător limba 
germană, rusă şi turcă; -studii medii; 
-vechime cel putin 1 an. Relaţii la telefon: 
0749.998.965.

Curtea de Conturi a României organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi 
contractuale vacante de execuție şofer în 
structura centrală şi teritorială – Camera 
de Conturi Bacău. Concursul se organi-
zează la sediul Curții de Conturi din Bucu-
reşti, str. Lev Tolstoi nr.22-24, sector 1 în 
data de 26.08.2015 ora 10,00 - proba scrisă 
de testare a cunoştințelor pe bază de chesti-
onar din legislația rutieră şi de la ora 12,00 
– proba practică de conducere auto în baza 
unui traseu stabilit. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul Curții de Conturi din Bucu-
reşti, str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1 la 
Direcția Resurse Umane şi Salarizare,  sau 
la Camera de Conturi Bacău, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial partea a III 
– a, respectiv până la data de 04.08.2015 şi 

trebuie să conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G 
nr.286/2011, modificată şi completată de 
H.G nr.1027/2014.
Condițiile de participare la concurs şi bibli-
ografia se afişează la sediul şi pe site-ul 
Curții de Conturi a României , www.
curteadeconturi.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Curții de Conturi a 
României şi la nr. de telefon: 021.307.88.40 
şi 0723.215.100.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Particular închiriez garsonieră mobilată şi 
spațioasă zona Dacia. Tel. 0727/199143.

CITAȚII
Se citează numitul Yaser Ramadan, cu 
ultimul domiciliu în Piteşti, str. Naum 
Râmniceanu, bl. G1, sc. C, ap. 159, jud. 
Argeş, la Judecătoria Piteşti, pentru 
termenul de judecată 24.09.2015, în calitate 
de pârât, în Dosarul 3578/280/2014, C-4-3, 
ora 10, sala 2, în contradictoriu cu recla-
manta Niculae Georgeta Cristina, pentru 
tăgada paternităţii minorei Niculae Ionela 
Raisa, născută la 04.12.2013. 

DIVERSE
Telegan Constantin, anunţ că în data de 
25.06.2015 s-a înregistrat la Tribunalul  
Bucureşti cererea numărul 23792/3/2015 
pentru înfiinţarea Partidului Gălăţenilor.

SC OMV PETROM SA, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii Raportului 
privind impactul asupra mediului pentru 
proiectul “Lucrări de amenajare platforma, 
drum acces şi foraj sondele H3, H12, H13 
Independenţa”, în comuna Schela, judeţul 
Galaţi, propus a fi realizat în extravilanul 
comunei Schela, T158/5, jud. Galaţi. Tipul 
deciziei posibile luate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de mediu. 
Raportul poate fi consultat la sediul APM 
Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 şi la 
sediul SC OMV PETROM SA din Buzău, 
str. Translivaniei, nr.1, judeţul Buzău, în 
zilele de luni-joi, între orele 08:30-16:00 şi 
vineri între orele 8:30-13:30. Documentul 

menţionat este disponibil şi la următoarea 
adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro - 
Reglementări - Acordul de mediu - 
Rapoarte EIA şi Studii EA. Dezbaterea 
publică a raportului privind impactul 
asupra mediului va avea loc la Primăria 
Schelă, nr. 483, comuna Schela, judeţul 
Galaţi, în data de 10.08.2015, începând cu 
orele 14:00. Publicul interesat poate trans-
mite în scris comentarii/opinii/observaţii 
privind documentul susmentionat la sediul 
APM Galaţi, până la data de 10.08.2015 
(data dezbaterii publice).

SOMAȚII
Somaţie emisă în baza art.1051, alin.1 
NCPCiv, prin Încheierea de şedinţă din 
data de 24.06.2015. Reclamantul Tuţă 
Petre, cu domiciliul în Comuna Bucovăţ, 
Sat Bucovăţ, nr.395, Jud.Dolj, invocă în 
dosarul 7285/215/2015 al Judecătoriei 
Craiova, dobândirea proprietăţii prin 
uzucapiune asupra imobilului teren în 
suprafaţă de 1.770mp, situat Comuna 
Bucovăţ, Sat Bucovăţ, Jud.Dolj, amplasat 
în cvartalul 11 parcela 18/1. 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. 

LICITAȚII
Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul în Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 157, tel 0269.23.51.81, 
fax 0269.24.00.90, cod fiscal 4240928, cont 
IBAN RO 42TREZ5765005XXX000209 
deschis la Trezoreria Sibiu, organizează 
licitaţie publică cu strigare pentru valorifi-
carea a 15 câini de serviciu. Animalele de 
serviciu pot fi văzute la sediul Centrului 
Chinologic Sibiu la data de 27.07.2015, 
între orele 09:00-14:00. Licitaţia va avea loc 
la data de 05.08.2015, ora 12:00, la sediul 
Centrului Chinologc Sibiu. În caz de 
neadjudere, datele de desfăşurare a urmă-
toarelor licitaţii vor fi 21.08.2015, respective 
27.08.2015. Caietul de sarcini se poate 
obţine începând cu data de 22.07.2015. 
Documentele de participare la licitaţie se 
depun până la data de 28.07.2015, între 
orele 08:00-14:00. Taxa de participare la 
lciitatie este de 0 lei iar garanţia de partici-
pare reprezintă 5% din preţul iniţial de 

vânzare a bunurilor pentru care se licitează. 
Lista completă a bunurilor şi relaţii supli-
mentare  se  obţ in  la  te lefon :  (40) 
0269/235.181; fax (40) 0269/24.00.90. www.
centrulchinologc.ro/interespublic/licitatii-
publice/, sau la sediul centrului: Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 157.
                                        
Dobrogea Grup S.A., în reorganizare judi-
ciară,cu sediul în Constanţa, str. Celulozei, 
nr.1, vinde la licitaţie spaţiul comercial 
Magazin Fresh 4, situat în Constanţa, 
Bdul Tomis, nr. 238, Bl. TD17, parter, zona 
Dacia, având nr. cadastral 1206/P;6, 
suprafata teren indiviză 31,91 mp, supra-
fata utilă constructie 113,13 mp şi rampă 
în suprafată de 9,03 mp, înscris în cartea 
funciară nr. 102979 a localităţii Constanţa. 
Licitaţiile se organizează la sediul socie-
tăţii săptămânal, în fiecare zi de vineri, 
orele 12, începând cu data de 31.07.2015.
Preţul de pornire este de: 110.000 euro 
fără TVA. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100 lei fără TVA;garanţia de parti-
cipare la licitaţie este de 10% din preţul de 
pornire şi vor fi achitate până la orele 16 
din preziua licitaţiei. Relaţii suplimentare 
la telefon nr. 0750202194, sau direct la 
sediul societăţii. 
        
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al 
Novoterra Services SRL desemnat prin 
Sentinţa Civilă din data de 16.06.2014, 
pronunţată în Dosar nr. 20131/3/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a 
VII a Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a 
bunului imobil aflat în proprietatea Novo-
terra Services SRL compus din teren intra-
vilan în suprafaţă de 480,00 mp, spaţiu 
comercial în clădire rezidenţială (imobil 
S+P+E) în suprafaţă la sol de 134,03 mp şi 
şopron (parcare anexă neintabulata) situate 
în Bucureşti, B-dul Bucureştii Noi, nr. 191, 
sector 1, în valoare totală de 129.375 euro 
exclusiv TVA. Vânzarea bunului imobil 
aparţinând societăţii falite se va organiza în 
data de 27.07.2015, ora 15.00, prin licitaţie 
publică cu strigare. În cazul în care bunul 
imobil nu se va vinde la termenul de lici-
taţie stabilit se vor organiza 5 (cinci) lici-
taţii săptămânale în fiecare zi de luni, la 
aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii, în datele 
de 03.08.2015, 10.08.2015, 17.08.2015, 
24.08.2015 şi 31.08.2015. Locul de desfăşu-
rare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.U-
nirii nr.78, bl. J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
înscriere la licitaţie menţionate în caietul de 
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, 
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ora 12.00. Date despre starea bunului 
imobil, preţul acestuia, condiţiile de 
înscriere la licitaţie precum şi modul de 
organizare a acestora se pot obţine din 
caietul de sarcini întocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
ţiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei exclusiv TVA pentru bunul 
imobil. Achiziţionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toţi participanţii la 
licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la tel. 021.227.28.81.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă 
pentru concesionare bunuri. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
a persoanei de contact: Comuna Vorona, 
localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 
3672049, telefon / fax 0231588643, e-mail: 
primaria_vorona@yahoo.com. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Concesionarea prin licitaţie publică 
deschisă a imobilului în suprafaţă de 45,25 
mp, în vederea amenajarii unui cabinet 
medical-medicina de familie,în comuna 
Vorona,judetul Botosani,situat la parterul 
cladirii Primariei comunei Vorona,judetul 
Botosani,in PC 45. Imobilul se concesio-
nează pe durata existentei constructiei cu 
mentinerea obiectului de activitate, dar nu 
mai mult de 15 ani. Redeventa în cuantum 
de 1 euro/luna/ mp, respectiv 45,25 euro / 
luna/ 45,25 mp. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: Persoa-

nele interesate pot intra în posesia 
documentaţiei de atribuire direct la sediul 
Primăriei comunei Vorona, judetul Boto-
sani. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de achizitii publice. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul 
unui exemplar, este de 500 lei pe suport de 
hârtie şi magnetic. Garanţia de participare 
la licitaţie este de 100,00 lei si va fi plătită 
CASH cu chitanţă fiscală la Casieria 
unităţii. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 06.08.2015, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon/fax 
0231588604, mobil 0741/396745. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 11.08.2015, orele 
1000. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Ofertele vor fi depuse la  Regis-
tratura Primăriei comunei Vorona,loc. 
Vorona, jud. Botoşani, cod poştal 717475. 
Ofertele (original + copie) vor fi introduse 
într-un plic exterior. Plicul exterior va 
purta menţiunea, numele, adresa şi nr. de 
telefon al ofertantului. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original + 
1 exemplar copie). 5. Data şi locul la care 
se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 11.08.2015, ora 1100, 
Primăria comunei Vorona. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Solutionarea 
litigiilor apărute  pe  parcursul procedurii 
de concesionare se face potrivit legislatiei 
în vigoare. Acţiunile în justiţie se introduc 

la secţia de Contencios administrativ al 
Tribunalului Botosani, str. Maxim Gorki 
nr. 8, Botosani. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.07.2015.

Municipiul Paşcani, cu sediul în str. Ştefan 
cel Mare, nr. 16, judeţul Iaşi, cod  705200, 
te lefon 0232/762300,  int .  129,  fax 
0232/766259, cod de înregistrare fiscală 
4541360 organizează în data de 10.08.2015, 
ora 13,00 licitaţie publică, având ca obiect 
„Inchirierea prin licitatie publica cu stri-
gare a terenurilor Lot. 1 in suprafata de 111 
mp si Lot. 2 in suprafata de 111 mp, propri-
etate publica a  municipiul Pascani, situate 
in incinta Strandului  Municipal Pascani, 
strada Stadionului,  in vederea amenajarii 
unor terase”. Documentatia de atribuire(-
Caietul de sarcini si Regulamentul de 
organizare si desfasurare a licitatiei publice 
cu strigare) privind inchirierea terenurilor 
care constitue obiectul prezentei licitatii, 
poate fi achizitionata de la sediul Consi-
liului Local al municipiului Pascani, str. 
Stefan cel Mare, nr.16, Compartimentul 
Patrimoniu si Contracte, camera 31. Peri-
oada de achiziţionare a documentaţiei de 
atribuire este 22.07.2015 - 04.08.2015, ora 
16:00. Preţul de achiziţionare a documenta-
ţiei de atribuire este în cuantum de 50 lei şi 
poate fi achitat prin ordin de plată în contul 
proprietarului: 
RO37TREZ407510220XXXXX - deschis la 
Trezoreria Paşcani, sau  în numerar la casi-
eria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din 
cadrul Primăriei municipiului Paşcani. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor 
este 04.08.2015 ora 16:00. Data limita de 
depunere a documentelor de calificare(do-
cumentelor obligatorii necesare participarii 
la licitatie) este 06.08.2015, ora 16:00,  la 
sediul Consiliului Local al municipiului 
Pascani din str. Stefan cel Mare, nr.16, jud. 
Iasi -Registratura. Pretul minim de ince-

pere al licitatiei este in cuantum de 66,60 
lei/zi pentru fiecare dintre terenurile Lot. 1 
si Lot.2,  propuse pentru inchiriere; 
Garantia de participare la licitatie este de 
10 % din pretul minim de incepere a licita-
tiei si poate fi achitata la casieria institutiei 
s a u  p r i n  v i r a m e n t  i n  c o n t u l 
RO56TREZ4075002XXX000012 deschis la 
trezoreria Pascani. Fiecare participant la 
licitatie depune o singura cerere insotita de 
documentele necesare  si obligatorii partici-
parii la licitatie, pentru unul dintre loturile 
care face obiectul licitatiei. Licitatia publica 
cu strigare se va desfasura la sediul Consi-
liului Local al municipiului Pascani, in data 
de 10.08.2015, ora 13,00, la camera 18. 
Instanţa competentă în soluţionarea litigi-
ilor apărute este Tribunalul Iaşi, Secţia 
Contencios Administrativ, str. Anastasie 
Panu,  nr.25,  judeţul   Iaşi ,  te lefon  
0232/260600. Data transmiterii anuntului 
de licitatie catre mass media, in vederea 
publicarii este 21.07.2015.

PIERDERI
Jula Florian-Adrian pierdut atestat profe-
sional de marfă şi persoane, eliberat de 
ARR Zalău. Îl declar nul.

Pierdut card tahograf, CPI marfă valabili-
tate: 20.01.2015– 19.01.2020, certificate 
A.D.R. (cisterne+ colete), valabilitate: 
07.02.2015– 06.02.2020, eliberate de A.R.R. 
Iaşi, pe numele Țurcanu Daniel. Se declară 
nule.

SC Spaceship SRL, având J27/215/2004, 
CUI:16153574, declar pierdute şi nule 
Certificatul de înregistrare B2352187 şi 
Certificatul Constatator 46604.

Pierdut atestat taxi pe numele Matei Mirel, 
Seria CPTX nr. 38560 / 04.08.2008, eliberat 
de ARR IASI. Il declar nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul 
privind vânzarea bunurilor imobile ale SC Magicstar SRL (licitația II-a). În temeiul art. 
162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în 
ziua de 03, luna August 2015, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București nr. 12, se 
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC 
Magicstar SRL, CUI 18611589, cu sediul în județul Giurgiu, localitatea Greaca. - teren 
extravilan arabil în suprafață de 8.621 mp, situat în localitatea Greaca, Jud. Giurgiu, 
preț de evaluare/ de pornire al licitației 6.450 lei (exclusiv TVA); - teren extravilan 
arabil în suprafață de 6.648 mp situat în localitatea Hotarele, Jud. Giurgiu, preț de 
evaluare/ de pornire al licitației 4.950. lei (exclusiv TVA); - teren extravilan arabil în 
suprafață de 14.000 mp, situat în localitatea Hotarele, Jud. Giurgiu, preț de evaluare/ 
de pornire al licitației 10.500 lei (exclusiv TVA). Cota de taxă pe valoarea adăugată 
aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare este 24%. Bunurile imobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în 
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din pre țul  de porn i re a l i c i ta ț ie i  în contu l  nr. 
RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria Municipiului 
Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele 
juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa 
la sediul nostru sau la telefon numărul 0246.212.830, interior 409, la doamna Mihaela 
Chiripuci.

ANUNȚURI




