ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
Companie multinaţională angajează agenţi de
securitate. Tel.: 0723.305.347.
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane organizează la sediul său din loc. Deva, B-dul 1
Decembrie, nr. 39, jud. Hunedoara, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
posturilor contractuale de execuție vacante de :
1. SUPRAVEGHETOR MUZEU - studii medii,
normă întreagă, în cadrul Secției de Arheologie
Sarmizegetusa – 1 post; concursul va avea loc în
data de 21.01.2016, ora 09:00 - proba scrisă și în
data de 27.01.2016, ora 09:00 – interviul. 2.
REFERENT DE SPECIALITATE - studii
superioare de specialitate, grad I, normă
întreagă, în cadrul Compartimentului Buget,
Financiar, Contabilitate Deva - 1 post; concursul
va avea loc în data de 22.01.2016, ora 09:00 proba scrisă și în data de 28.01.2016, ora 09:00
– interviul. 3. DESENATOR ARTISTIC studii superioare, grad II, normă întreagă, în
cadrul Secției de Restaurare, Investigaţii,
Conservare Deva - 1 post; concursul va avea loc
în data de 25.01.2016, ora 09:00 - proba practică
și în data de 29.01.2016, ora 09:00 – interviul.
Dosarele de participare la concurs vor fi depuse
până la data de 12.01.2016, ora 14:00 la sediul
instituției, biroul Resurse Umane. Persoană de
contact: Iacob Paul Laurenţiu, tel/fax
0254/216750/212200, int. 23.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud. Olt, str.
Crişan, nr. 9-11, organizează concurs în data de
18.01.2016, pentru ocuparea unui post vacant de
şofer II la Serviciul administrativ, aprovizionare
-transport, pe durată nedeterminată. Condiţii de
participare: -permis de conducere pentru autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri
inclusiv. Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina la data

menţionată mai sus începând cu orele 9.00 pentru
proba scrisă, iar interviul în a treia zi lucrătoare
de la susţinerea probei scrise. Dosarele se depun
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv.R.U.N.O.S., în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului şi trebuie să
conţină, în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr. 286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs
este afişată la sediul unităţii şi pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon:
0349.802.550.
Primăria comunei Balcani organizează concurs
de ocupare a unui post contractual de asistent
social din cadrul compartimentului asistenta
socială şi registratura. 1. Proba scrisă- în data de
25.01.2016 ora 10,00 la sediul instituţiei –Comuna
Balcani, judeţul Bacău; 2. Interviul –in data de
27.01.2016 ora 10,00 la sediul instituţiei –
Comună Balcani, judeţul Bacău; Condiţii de
participare la concurs: - să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 3, din Regulament - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant său temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Condiţii specifice: - Studii superioare absolvite
cu diploma de licenţă; - Cunoştinţe minime
operare - Word şi Excel; - Abilități de comunicare intra și interpersonal, de a lucra în echipă, de
asumare a responsabilității și procesare a informației în grup. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune de către candidaţi în termen de 10
zile lucrătoare de la data afişării anunţului
privind organizarea concursului. Orice alte informaţii privind condiţiile de înscriere la concurs şi
bibliografie se pot găsi zilnic la secretarul
comunei, telefon 0234/380680, interior 114.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Grozavu Avram – Albești, după cum
urmează: Denumire: Autobasculantă trans cereale marca Roman, an fabricație
1998. Valoare [Ron, fără TVA]: 14.135 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 19/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 20/01/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Busegeanu Danut - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan, an de fabricație 2004.
Valoare [Ron, fără TVA]: 4.417 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 18/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 19/01/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în localitatea
Bucureşti, Şos.Fundeni, nr.258, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale temporar vacante, de: -asistent
medical debutant, generalist, 2 posturi; -asistent
medical generalist, 2 posturi; -asistent medical
principal generalist, 2 posturi; -asistent medical
principal laborator, 1 post; -îngrijitoare, 1 post,
conform HG 286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 11.01.2016,
ora 9.00; -Proba interviu în data de 13.01.2016,
ora 9.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii şi vechime conform Ordinului
Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 30.12.2015 inclusiv, ora 15.00, la
sediul institutului, serviciul RUNOS, cam.10.
Relaţii suplimentare la sediul institutului, Serviciul RUNOS, telefon: 0213.195.087.
Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în localitatea
Bucureşti, Şos.Fundeni, nr.258, sector 2, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: -asistent medical
debutant, generalist, 6 posturi; -asistent medical
generalist, 8 posturi; -asistent medical generalist
principal cu 0.5 normă, 3 posturi; -asistent
medical generalist principal, 1 post; -registrator
medical, 1 post; -fizician, 1 post; -asistent
medical debutant radiologie, 4 posturi; -asistent
medical radiologie, 4 posturi; -asistent medical
laborator, 1 post; -asistent medical laborator
principal, 1 post; -infirmieră, 7 posturi; -infirmieră debutantă, 2 posturi; -muncitor calificat
tr.IV lăcătuş mecanic, 1 post; -muncitor necalificat, 1 post; -şef serviciu administrativ -inginer
spec.gr.IA, 1 post; -auditor gr.I (economist spec.
gr.IA), 1 post; -consilier juridic gr.IA, 1 post;
-referent de specialitate gr.I (studii sup. economice), 2 post; -merceolog tr.IA (studii medii), 1
post; -referent tr.IA (studii medii), 1 post;
-arhivar, 1 post; -economist spec.gr.IA, 1 post;
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-inginer specialist gr.IA, 1 post; -referent de
specialitate debutant (studii sup.Juridice), 1
post; -referent de specialitate gr.I (studii superioare economice), 1 post; -analist ajutor tr.IA
(studii medii), 1 post; -operator tr.II, 2 posturi;
-referent de specialitate gr.II, 1 post, conform
HG 286/2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2016, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 20.01.2016, ora 9.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii şi
vechime conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
07.01.2016 inclusiv, ora 15.00, la sediul institutului, serviciul RUNOS, cam.10. Relaţii suplimentare la sediul institutului, Serviciul RUNOS,
telefon: 0213.195.087.
Anunț privind ocuparea prin examen/concurs pe
perioadă nedeterminată a doua funcţii contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate I(inginer energetician) și muncitor I la
Compartimentul Energetic din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului. În temeiul
prevederilor art. 7 din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, Primăria orașului Horezu cu
sediul în oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua funcţii contractuale
de execuţie pe periodă nedeterminată vacante
respectiv Inspector de specialitate I(inginer
energetician) și muncitor I la Compartimentul
Energetic din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Horezu astfel: Data
desfăşurării concursului: -selecția dosarelor

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Nica Vasile - Valea Danului, după cum
urmează: Denumire: Autoturism marca Skoda Fabia , an fabricație 2005. Valoare
[Ron, fără TVA]: 4.850 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 15/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 18/01/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Dumitrescu Claudia – Mălureni, după
cum urmează: Denumire: Autoturism marca Skoda Octavia 1,9 TDI, an fabricație
2002. Valoare [Ron, fără TVA]: 11.560 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din
cele de evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 21/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 22/01/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

16

ANUNȚURI

12.01.2016; -proba scrisă în data de 18.01.2016,
ora 10.00; Dosarele de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, compartimentul resurse umane,
juridic în perioada 23.12.2015 – 07.01.2016 ora
16,00. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA
CONCURS. 1.Inspector de specialitate I (inginer
energetician) ; -Nr.posturi : 1; -Nivel studii : Studii
superioare de licență absolvite cu diplomă
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în
domeniul energetic; -Vechime : Minim 5 ani
vechime în domeniu. CONDIȚII SPECIFICE
DE PARTICIPARE LA CONCURS: -să dețină
autorizare de electrician eliberată de A.N.R.E.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
2. Muncitor I ; -Nr.posturi: 1; -Nivel studii : Studii
profesionale; -Vechime : Minim 5 ani vechime în
muncă. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS: -permis de conducere
categoria B sau C; -atestat electrician. CALENDARUL CONCURSULUI: Depunerea dosarelor: termen 23.12.2015 - 07.01.2016. Selecţia
dosarelor: termen 12.01.2016. Proba scrisă:
18.01.2016, ora 10.00. Depunere contestaţii proba
scrisă: 19.01.2016. Afişarea rezultatelor după
contestaţii: termen 20.01.2016. Interviu:
21.01.2016 ora 9. Rezultatul final al concursului:
termen 25.01.2016. Bibliografia de concurs și
actele necesare înscrierii la concurs se afișează la
sediul instituției. Date de contact ale secretarului
comisiei consilier principal Cîrstea Elena Cristina
- Biroul Juridic, Administrație Publică locală,
Resurse Umane, Salarizare – 0250860190, interior
112.
Anunț privind ocuparea prin examen/concurs pe
perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de conducere vacante de Director, gradul II
și trei funcţii contractuale de execuţie vacante de
Inspector de specialitate I (agent turistic),
Inspector de specialitate II(agent turistic) și Referent I(ghid turistic) la Centrul Național de Informare și Promovare turistică din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului. În
temeiul prevederilor art. 7 din Regulamentul
cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesio-
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nale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
286/2011,Primăria orașului Horezu cu sediul în
oraşul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7 organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de conducere
vacante pe perioadă nedeterminată de Director,
gradul II și a trei funcții contractuale de execuţie
vacante, pe perioadă nedeterminată respectiv
Inspector de specialitate I(agent turistic),
Inspector de specialitate II(agent turistic) și
Referent I (ghid turistic) la Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Horezu astfel: Data desfăşurării concursului:
-selecția dosarelor 14.01.2016; -proba scrisă în
data de 19.01.2016, ora 10.00; *Dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei,
Compartimentul resurse umane, juridic în perioada 24.12.2015 – 07.01.2016 ora 16,00.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS.
1. Director; -Nr posturi : 1; -Nivel studii : Studii
superioare de licență absolvite cu diplomă
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în
domeniul geografie/turism; -Vechime : Minim 9
ani în specialitatea studiilor. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
-cunoștințe de limba engleză/franceză, nivel
avansat, atestate cu certificat; -absolvent al unui
curs de agent de turism absolvit cu Certificat de
calificare profesională recunoscut de
M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.; -vechime minim 3 ani
într-o funcție de conducere; -cunoștințe de
operare calculator, dovedite cu documente.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS.
2. Inspector de specialitate I(agent turistic); -Nr.
posturi : 1; -Nivel studii : Studii superioare de
licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent; -Vechime : Minim 5 ani
vechime. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS; -absolvent al unui curs de
agent de turism absolvit cu Certificat de calificare
profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi
M.E.N.; -cunoştinţe de limba engleză/franceză
nivel mediu; -cunoștințe de operare calculator.
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS.

3. Inspector de specialitate II (agent turistic); -Nr.
posturi : 1; -Nivel studii : Studii superioare de
licență absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalent; -Vechime : Minim 3 ani
vechime. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS; -cunoştinţe de limba
engleză/franceză nivel mediu; -cunoștințe de
operare calculator. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 4.Referent I (ghid
turistic); -Nr.posturi : 1; -Nivel studii : Studii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Vechime: Minim 5 ani vechime în muncă.
CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA
CONCURS: -cunoştinţe de limba engleză/franceză nivel mediu; CALENDARUL CONCURSULUI: Depunerea dosarelor: termen 24.12.2015
- 08.01.2016; Selecţia dosarelor: termen
13.01.2016; Proba scrisă: 19.01.2016, ora 10.00;
Depunere contestaţii proba scrisă: 20.01.2016;
Afişarea rezultatelor după contestaţii: termen
21.01.2016; Interviu: 22.01.2016 ora 9.00; Rezultatul final al concursului: termen 26.01.2016.
Bibliografia de concurs și actele necesare înscrierii
la concurs se afișează la sediul institutiei. Date de
contact ale secretarului comisiei Consilier Juridic
Boaghe Monica – Biroul Juridic, Administrație
Publică locală, Resurse Umane, Salarizare –
0250860190, interior 112.

VÂNZĂRI DIVERSE
Strămoşii noştri traco-dacii şi
romanii sunt mândria românilor de pretutindeni. Tel.
0761.674.276; 0733.940.772.
Structura de economie sociala MARIKA SI ATTILA
SRL, producator de mase plastice, cu sediul in
Sighetu Marmatiei, judetul Maramures comercializeaza la comanda flacoane si preforme PET- polietilena tereftalata. Detalii la tel:0723.505.191 si prin

e-mail: contact@mariplast.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE

Hotel central, Craiova, 3 stele. Tel. 0723.700.365.

CITAȚII
STOICA ANA –Urlati, TIBULEAC NEGREA
RODICA LUMINITA –Gura Vadului,
NEGHIRLA CAMELIA –Bucuresti sunt
chemate la Tribunalul Prahova in dosarul civil
1424/259/2010 cu CURTEANU ELENA, in
data de 12.01.2016.
Crețu Corneliu chemat în garanție, este citat în
ziua de 12.01.2016 în dosarul 25547/197/2009* la
Judecătoria Brașov, complet C10, ora 13.00.
Tribunalul Argeş. Dosar nr. 16788/280/2014.
Termen de judecată: 25.01.2016. Petenta RADU
FLOAREA, obiect deschidere procedură de
declarare a morţii, solicită ca orice persoană să
comunice datele pe care le cunoaşte în legătură
cu dispărutul RADU ALEXANDRU EUGEN,
cunoscut cu ultimul domiciliu în comuna Poiana
Lacului, jud. Argeş.
Pârâtul Neagu Paul Eduard, din orașul Negru
Voda, str. Pieții nr. 19, bl. 6, sc. A, ap. 3, jud.
Constanța este citat la Judecătoria Pașcani din
Mun. Pașcani, str. Grădiniței nr. 8, jud. Iași, în
data de 19 ianuarie 2016, la ora 9.00, C 1 MF, în
dosarul nr. 16437/245/2014, având ca obiect
stabilire domiciliu minor, exercitare autoritate
părintească, pensie de întreținere și suplinire
consimțământ pârât pentru părăsirea țării, în
contradictoriu cu reclamanta Onofrei Cătălina
din satul și com. Mădârjești, jud. Iași.
Pârâtul Vâzdoagă Vasile, din sat Poșta, comuna
Frecăței, jud. Tulcea este citat la Judecatoria Iasi
din Mun. Iasi, str. Anastasie Panu nr. 25, jud. Iași,
in data de 18 ianuarie 2016, la ora 8.30, complet C
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Chitu Iulian – Cicănești, după cum
urmează: Denumire: Autoturism Skoda Octavia, an de fabricație 2006. Valoare
[Ron, fără TVA]: 21.328 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 25/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 26/01/2016, ora 11:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Mara Maria - Curtea de Argeș, după
cum urmează: Denumire: Teren extravilan în suprafață de 2500 mp, situat în
localitatea Curtea de Argeș, punctul Busaga. Valoare [Ron, fără TVA]: 24.272 lei.
Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate 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 (plata
să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, 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 22/01/2016. Licitația va avea loc în data de 25/01/2016, ora 13:00:00, la
sediul Administrației Finanțelor Publice Curtea de Argeș. 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
Finanțelor Publice Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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www.jurnalul.ro
03, în dosarul nr. 3678/245/2015, având ca obiect
partaj succesoral, în contradictoriu cu reclamanții
Vâzdoagă Vasile si Nițu Maria.
Numitul Deliu Marin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Reşiţa, Str. Timişoarei nr. 23, ap. 12,
jud. Caraş-Severin este citat pentru data de
12.01.2016, ora 9, complet C2, camera 15, în
calitate de parat la Judecătoria Reşiţa, în
dosarul nr. 349/290/2015 având ca obiect reziliere contract, pretenţii în process cu serviciul
Public – “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi privat al Municipiului Reşiţa.
Societatea XEDOS BASTION SRL cu sediul
cunoscut in Sat Valea Crişului, Comuna Valea

Crişului, Nr. 108, Judet Covasna, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J14/282/2010, CUI
27837233, este citata la Judecatoria Sectorului 3
Bucuresti, ora 8.30, completul C25 civil, in data
de 28.01.2016, in calitate de debitor in dosarul
28762/301/2015 avand ca obiect ordonanta de
plata OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura
Civila, in contradictoriu cu creditoarea Metro
Cash&Carry Romania SRL.
Societatea BAD BLOC PROD SRL cu sediul
cunoscut in sat Podgoria, comuna Podgoria,
nr.cadastral 16, judet Buzău, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J10/271/2006, CUI
18456361, este citata la Judecatoria Sectorului 3
Bucuresti, ora 8.30, completul C25 civil, in data

de 28.01.2016, in calitate de debitor in dosarul
28757/301/2015 avand ca obiect ordonanta de
plata OUG 119/2007, art. 1013 Cod Procedura
Civila, in contradictoriu cu creditoarea Metro
Cash&Carry Romania SRL.
România. Curtea de apel Timişoara. Secţia
Civilă. Dosar nr. 1639/295/2012*. Citaţie emisă
la data de 9.12.2015. paratul Intimat Dancic
Sava, cu ultimul domiciliu cunoscut în Serbia,
Kobisnica, Negotin, în prezent cu domiciliul
necunoscut, este chemat la Curtea de apel Timişoara, cu sediul în Timişoara, P-ta ţepeş Vodă nr.
2A, camera 282 C3, în ziua de 20 ianuarie 2016,
ora 09:00, în dosarul nr. 1639/295/2012* în
process cu recalamanta recurenta Petrov Lepa,
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prin tutore Petrov Zlatomir, pentru rectificare
carte funciară. Presedinte prof. Univ. Dr. Lidia
Barac. Grefier, Carmen Jarmaczky.
Numitul Alban Domi cu ultimul domiciliu
cunoscut în Localitatea Piteşti, Str.Teilor, nr.6,
Bl.PS36, Sc.A, Ap.7, Judeţul Argeş, este citat la
Judecătoria Piteşti pe data de Vineri, 26.02.2016,
ora 08.30, completul C5-2, în calitate de pârât
dosarul civ. nr.7454/280/2015, în procesul de
divorţ cu reclamanta Marin Elena.
Giurea Florin-Stelian, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Târgu Jiu, Str.23 August, nr.102A,
județul Gorj, este citat în data de 11.01.2016, ora
9.00, la Judecătoria Tg-Jiu cu sediul în Tg-Jiu,
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Lacto Suici SRL – Suici, după cum
urmează: Denumire: Autoutilitară Ford Tranzit, an fabricație 2002. Valoare [Ron,
fără TVA]: 10.975 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX0032
71, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 20/01/2016. Licitația va avea loc în data de 21/01/2016,
ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 San Juan Servicious SRL - Cicănești,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoutilitară marca Man,
103.328 lei; Remorcă marca Somer, 19.317 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua
licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 22/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 25/01/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. 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
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Oprescu Alexandra Elena - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 3219 mp,
situat în Curtea de Argeș, punct "Lunca Noaptes". Valoare [ron, fără TVA]: 64.805
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 (plata
să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată
de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria
Curtea de Argeș, 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 20/01/2016. Licitația va avea loc în data de 21/01/2016, ora 13:00:00, la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Petre Gheorghe - Albeștii de Argeș,
după cum urmează: Denumire: Autospecializată marca Roman, culoare maro, nr.
înmatriculare AG 66 BUN. Valoare [Ron, fără TVA]: 13.914 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 (plata să ﬁe efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea
de Argeș, 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
14/01/2016. Licitația va avea loc în data de 15/01/2016, ora 11:00:00, la Serviciul
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Popa Nicoleta – Băiculești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan în suprafață de 2758
mp, situat în localitatea Băiculești, satul Mănicești, jud. Argeș, 38.400 lei; Clădire în
suprafață de 112 mp, situată în localitatea Băiculești, satul Mănicești, jud. Argeș,
40.100 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
(plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca
încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la
Trezoreria Curtea de Argeș, 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 13/01/2016. Licitația va avea loc în data de 14/01/2016,
ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal
Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Dumitrescu Maria – Mălureni, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan în suprafață de 2083
mp, situat în localitatea Mălureni, județul Argeș, punctul Lunca Zărnești, 12.810 lei;
Teren intravilan în suprafață de 733 mp, situat în localitatea Mălureni, județul Argeș,
punctul Lunca Zărnești, 3.534 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 14/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 15/01/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Str.Tudor Vladimirescu, nr.34, judeţul Gorj,
Completul C29 în calitate de pârât în dosarul
nr.10862/318/2015, pentru divorţ în contradictoriu cu Giurea Mirabela.
Numitul Pascaru Adrian este citat în calitate de
pârât la Judecătoria Galați- secția civilă în dosarul
nr.15478/233/2014 pentru data de 13.01.2016, ora
09.00, în proces cu reclamanta Neghină SaraMaria, prin reprezentant legal Neghină Lenuța
pentru fond-stabilire paternitate.
Se citează Denisov Filip sau moștenitorii acestuia
în data de 28.01.2016 la Biroul Individual Notarial Porfir Alexandru din Tulcea pentru dezbaterea moștenirii defunctei Alexe Paulina.

DIVERSE
Lichidatorul judiciar al SC LMG FURNITURE
INTERBALCAN SRL anunt deschiderea proce-

MIERCURI / 23 DECEMBRIE 2015
durii simplificate a falimentului prevazuta de
Legea nr. 85/2014 in dosarul nr. 31521/3/2015
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila. Termenul limita pentru depunerea declaratiilor de creanta 22.01.2016. Termen
de verificare a creantelor, intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar al creantelor
la 02.02.2016. Termen de intocmire si afisare a
tabelului definitiv la 29.02.2016. Sedinta adunarii
generale a creditorilor la data de 08.01.2016.
VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform sentinţei nr.
1189/03.12.2015 pronunţată de Tribunalul
Prahova în dosarul 2852/105/2015, anunţă
deschiderea procedurii generale a falimentului
SC Marie Perfect Clean SRL, sediul social: sat
Plopeni, com. Dumbrăvești, incinta Șantier II,
obiectiv 34, jud. Prahova, CUI 30779469, număr
de ordine în registrul comerţului J29/1584/2012.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Ciobanu Gheorghe – Băiculești, după
cum urmează: Denumire: Teren intravilan în suprafață de 970 mp, situat în
localitatea Băiculești, satul Tutana. Valoare [Ron, fără TVA]: 8.700 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 (plata să ﬁe efectuată
astfel încât, în ziua licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către
Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea
de Argeș, 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
18/01/2016. Licitația va avea loc în data de 19/01/2016, ora 11:00:00, la Serviciul
Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon
0248.722159.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 15.01.2016. Termenul
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor este 12.02.2016. Termenul pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.03.2016.
Anunţ public nr.2 privind decizia etapei de încadrare Opus Land Development SA titular al
proiectului Construire 3 blocuri tip L2,M3,I6,3
grupuri vile N13,N14,N15+ Organizare şantier
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
mediului Ilfov în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul construire 3 blocuri tip
L2,M3,I6,3 grupuri vile N13,N14,N15+ organizare
şantier propus a fi amplasat în COSMOPOLIS,

Ştefăneştii de Jos, Ilfov, Str.Linia de centura nr.50.
NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI ŞI EVALUĂRII ADECVATE Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov din
Bucureşti, str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în
zilele de luni până joi, între orele 9.00-13.00,
precum şi la următoarea adresa de internet: www.
apm-ilfov.ro în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de
28.12.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de
Autor În Domeniul Artelor Vizuale- VISARTA
anunţă Adunarea Generală Extraordinară a SGC
Visarta în data de 26 ianuarie 2016, sala Amfi-

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Cristescu Ion Cristea – Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Aro 243, an
fabricație 1989, 1.275 lei; Teren extravilan fâneață în suprafață de 1494 mp, 1.000
lei; Teren extravilan fâneață în suprafață de 2235 mp, 3.000 lei; Teren extravilan
fâneață în suprafață de 1781 mp, 2.330 lei; Teren extravilan fâneață în suprafață de
22303 mp, 15.630 lei; Teren extravilan fâneață în suprafață de 5000 mp, 3.990 lei;
Teren extravilan fâneață în suprafață de 4237 mp, alipit cu teren extravilan
neproductiv în suprafață de 658 mp, 3.326 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua
licitației, suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 13/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 14/01/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. 120314/22.12.2015. Invitație de participare.
Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiesti - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, invită
practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de
Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru regiunea ﬁscală Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Ploiești, să depună, până cel târziu la data de
05.01.2016, orele 16.30, ofertă în vederea desemnării unui practician în insolvență
în dosarele de insolvență privind pe debitoarele: 1. S.C. Aerobaza Utilitara Mara
SRL, CUI 17522254, Alexandria, jud. Teleorman; 2. Pro Solar Industry SRL, CUI
30700979, Alexandria, jud. Teleorman; 3. S.C. Felioan Com SRL, CUI 10705955,
Alexandria, jud. Teleorman; 4. S.C. Sviloza Bio SRL, CUI 21674129, Alexandria, jud.
Teleorman; 5. Fundația Ergorom 79 Alexandria, CUI 11943963, Alexandria, jud.
Teleorman; 6. S.C. M.T.I. SRL, CUI 15575830, Turnu Măgurele, jud. Teleorman; 7.
S.C. Agri Dimapet SRL, CUI 27064758, Com. Vârtoape, jud. Teleorman; 8. S.C.
Elion Tour SRL, CUI 9004898, Alexandria, jud. Teleorman; 9. S.C. Damacom SRL,
CUI 5878631, Alexandria, jud. Teleorman; 10. S.C. Naca & Nacu SRL, CUI
28537528, Com. Năsturelu, jud. Teleorman; 11. Pensiunea Banateanca SRL, CUI
27179995, Com. Pietroșani, jud. Teleorman; 12. Pensiunea Bucovita SRL, CUI
27174114, Com. Pietroșani, jud. Teleorman; 13. S.C. Serban Com SRL, CUI
3278703, Alexandria, jud. Teleorman; 14. S.C. Agrocom Predut SRL, CUI
29161579, Com. Orbeasca, jud. Teleorman; 15. S.C. Ramcris Media SRL, CUI
24597012, Com. Botoroaga, jud. Teleorman; 16. S.C. Electro DCS SRL, CUI
27402131, Alexandria, jud. Teleorman; 17. S.C. Jaguar Cereal SRL, CUI 26397894,
Alexandria, jud. Teleorman; 18. S.C. Denisa Textil Construct SRL, CUI 21397370,
Alexandria, jud. Teleorman; 19. S.C. Crios Textil Construct SRL, CUI 26023598,
Alexandria, jud. Teleorman; 20. S.C. Eurofond SRL, CUI 22091476, Alexandria, jud.
Teleorman; 21. S.C. Prudany Com SRL, CUI 4732092, Com. Vitănești, jud.
Teleorman; 22. S.C. Maxispro SRL, CUI 30859258, Videle, jud. Teleorman; 23. S.C.
Mia Agetrans Com SRL, CUI 6131510, Alexandria, jud. Teleorman, aﬂate pe rolul
Tribunalului Teleorman, întocmită conform prevederilor art. 16 din Ordinul
Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.451/2015 privind
procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția
Națională de Administrare Fiscală. Ofertele vor ﬁ depuse în plic sigilat, individual, la
registratura Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman, str. Dunării, nr.
188, Alexandria, jud. Teleorman.
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teatru a Universităţii de Arte Bucureşti, str.
Griviţei nr.28, ora 12.00. În cazul neîntrunirii
cvorumului, sedinţa se va ţine în data de 27 ianuarie 2016, ora 12.00, în aceeaşi locaţie. Ordinea de
zi: 1.Aprobarea modificărilor Statutului Societăţii
Vi s a r t a a v i z a t d e O R D A c u a d r e s a
nr.10126/18.12.2015. 2.Aprobarea completării
Dării de seamă privind activitatea Societăţii
Visarta pentru anul 2014. 3.Completarea componenţei Comisiei privind Accesul la informaţii.
Convocator: Administratorul unic al Societatii
Semănătoarea S.A. cu sediul social în Bucureşti,
Splaiul Independenţei nr. 319, Ob. 5, parter şi
Ob. 401, sect. 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1054/1991, CIF RO432084, în
temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii, înscrişi în registrul
acţionarilor la data de referinţă 22.01.2016,
adunare ce va avea loc la sediul societăţii în data
de 27.01.2016, orele 10.00, în prima convocare,
iar în cazul în care adunarea nu se va putea ţine
în prima convocare, se va întruni la data de
28.01.2016, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în a
doua convocare, cu următoarea ordine de zi: 1.
Suspendarea activităţii societăţii pe o perioadă
de 3 (trei) ani, începând cu data de 01.02.2016.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
adunării, se pot consulta (şi/sau procura copii,
contracost), de la sediul societăţii. Acţionarii pot
participa la adunările generale personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale. Acestea se vor
depune în original la sediul societăţii cu
minimum 48 ore înainte de data ţinerii A.G.E.A.
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
SEMROM Muntenia S.A., J40/895/1991, C.U.I.
RO351290, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 şi ale Actului
Constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C.
SEMROM Muntenia S.A. pentru data de
28.01.2016, ora 10:00. Şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se va desfăşura la
sediul societăţii din Bucureşti, str. Aristide
Pascal nr. 28-30, sector 3. Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea
ordine de zi: 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii SEMROM
Muntenia S.A. 2. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii SEMROM
Muntenia S.A., pentru un mandat de 4 ani. 3.
Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de
Administraţie. 4. Stabilirea valorii asigurării
profesionale pentru membrii Consiliului de
Administraţie. 5. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate
de A.G.O.A. şi pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor de publicitate şi menţiune cerute
de lege. 6. Stabilirea datei de 16.02.2016 ca dată
de înregistrare. Aprobarea ca ex date a datei de
15.02.2016. În cazul neîndeplinirii cvorumului,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se
va întruni în data de 29.01.2016 ora 10:00, la
sediul societăţii din Bucureşti, str. Aristide
Pascal nr. 28-30, sector 3. La şedinţă sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A. la data de
referinţă 15.01.2016. Acţionarii îşi pot exercita
drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009 în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, cu respectarea
procedurilor prevăzute pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul
C.N.V.M. nr. 6/2009 până cel mai târziu la data
şedinţei. Lista cuprizând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de admistrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii din Bucureşti, str.
Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 putând fi
consultată şi completată până la data de
20.01.2016, ora 10:00, care reprezintă si data
limită până la care se pot depune candidaturile.
Candidaturile vor fi însoţite de C.V. Materialele
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor,
proiectul de hotărâre şi procedura privind parti-
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ciparea şi exercitarea dreptului de vot pot fi
consultate sau procurate contra cost (0,1 lei/
pagină) de la sediul societăţii din Bucureşti, str.
Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 şi pe site-ul
www.semrommuntenia.ro. începând cu data de
28.12.2015. Dreptul de vot se poate exercita
direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. Acţionarii persoane fizice îşi pot exercita
votul direct participând la şedinţă în baza
actului de identitate sau pot fi reprezentaţi prin
alte persoane în baza unei împuterniciri speciale/
generale, întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. Acţionarii
persoane juridice, entităţile fără personalitate
juridică, precum şi persoanele fără capacitate de
exerciţiu participă la adunare prin reprezentant
legal, în baza documentelor atestând calitatea de
reprezentant legal, conform regurilor de identificare. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă
pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât
acţionarii, pe bază de împuternicire specială/
generală, cu respectarea prevederilor art. 243
din Legea nr. 297/2004. Informaţii detaliate
privind procedura de vot şi completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul www.
semrommuntenia.ro. Formularele de procură/
împuternicire sunt disponibile la sediul societăţii
din Bucureşti, str. Aristide Pascal nr. 28-30,
sector 3 şi pe site-ul www.semrommuntenia.ro.
Desemnarea reprezentanţilor acţionarilor se
face, în conformitate cu prevederile art. 17 din
Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., printr-o
scrisoare în format pdf căruia i s-a încorporat,
ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condiţiilor prevăzute de
Legea nr. 455/2001, transmise prin email la
adresa office@semrommuntenia.ro. În cazul în
care semnătura electronică aparţine reprezentantului legal al unui acţionar, această calitate
trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii
electronice. Vor fi luate în considerare doar
procurile/ împuternicirile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenţă şi notificările
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electronice de desemnare a reprezentanţilor
primite la sediul societăţii din Bucureşti, str.
Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 până la data
de 26.01.2016 ora 10:00.
Administratorul Unic al societății Instalații
Carpați S.A., cu sediul în Bucureşti, Bdul.
Geniului nr.2-4, Sector 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub numărul J40/27428/1992, cod unic
de înregistrare 2630878 (denumită în continuare
„Societatea”), în baza prevederilor Actului
Constitutiv al Societăţii, art. 117 din Legea Societăţilor nr.31/1990, republicată, astfel cum a fost
modificată şi completată (denumită în continuare
„Legea societăţilor”), convoacă prin prezenta,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
la data de 25.01.2016, orele 12,00 P.M., la sediul
societăţii situat în Bucureşti, Bdul. Geniului
nr.2-4, Sector 6, având următoarea Ordine de Zi:
1. Aprobarea încheierii unei convenții privind
desființarea Contractului de vânzare cu ipotecă
autentificat sub nr. 400/02.08.2007 de către Notar
Public Florentina- Ana Rembas (”Contractul de
vânzare 400”), având ca efect repunerea părților
în situația anterioară încheierii Contractului de
vânzare 400. Prin aceeași convenție se va menține
ipoteca constituită de către cumpărătorul Bodu
S.R.L. în favoarea Piraeus Bank România S.A. 2.
Aprobarea instituirii de către Societate în
favoarea Piraeus Bank România S.A. a unei
ipoteci imobiliare asupra imobilului care va fi
descris în convenția menționată la punctul 1, în
vederea garantării sumelor datorate de către
Bodu S.R.L. către Piraeus Bank România S.A. în
temeiul contractului de credit nr. 613/30.07.2007.
3. Aprobarea încheierii unui contract de vânzare
a imobilului care va fi descris în convenția de la
punctul 1 cu Bodu S.R.L. Aprobarea operării
compensației între prețul pe care ar trebui să îl
restituie Societatea ca urmare a desființării
Contractului de vânzare 400 și prețul pe care ar
trebui să îl achite Bodu S.R.L. în temeiul noului
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Bunescu Vasile Catalin - Curtea de
Argeș, după cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Volkswagen,
3BSEADPX01, an fabricație 1998, 8.392 lei; Volkswagen 3BSEAHLX01, an fabricație
1999, 9.276 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare,
actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației, suma să poată
ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX0032
71, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 19/01/2016. Licitația va avea loc în data de 20/01/2016,
ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal
Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.
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Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Onea Gabriel – Băiculești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Teren intravilan 2800 mp, 37.050 lei;
Clădire în suprafață de 478 mp, 260.950 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 15/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 18/01/2016, ora 11:00:00, la Serviciul Fiscal Municipal Curtea de
Argeș. 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
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

contract de vânzare. 4. Mandatarea dlui. Răzvan
Mircea Opriș, Administrator Unic al Societății, în
vederea (I) negocierii și semnării în numele și pe
seama Societății a tuturor convențiilor menționate
la punctele 1-3 de mai sus, respectiv a tuturor
tipurilor de acte (fie acte sub semnătură privată
sau acte autentice) necesare în vederea finalizării
operaţiunilor mai sus menţionate, (II) reprezentării Societății în faţa tuturor autorităţilor competente (incluzând dar fără a se limita la, Oficiul
pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară, autorităţile fiscale competente, avocaţi, bănci, notar
public etc.) şi în faţa oricărei alte entităţi juridice
sau persoane fizice, în scopul executării şi înregistrării corespunzătoare a contractelor menţionate
în cele de mai sus. 5. Mandatarea dlui. Răzvan
Mircea Opriș, Administrator Unic al Societății,
pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a acţionarilor Societăţii și respectiv
pentru efectuarea formalităţilor cerute de legislaţia în vigoare pentru înregistrarea hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor
Societăţii şi stabilirea datei de referinţă. Acţionarii
vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii direct sau prin
reprezentanţi, în baza unor procuri speciale.
Procura specială pentru reprezentare în cadrul
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
va fi depusă la sediul Societăţii în ziua Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor. Accesul în
sala de şedinţă a acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generală a acţionarilor este
permis prin simpla probă a identităţii acestora,
făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu
actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane juridice şi a acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu procură specială dată persoanei
fizice care le reprezintă. În situaţia în care la
prima convocare nu se întrunesc condiţiile legale
de reprezentare, se convoacă o nouă Adunare
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru
data de 26.01.2016, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră şi
cu aceeaşi ordine de zi. Orice alte informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.316.96.47 sau
fax 021.316.9648, de luni până vineri între orele
07,30 şi 15,30.

LICITAȚII
Lichidator judiciar vinde prin licitație publică
bunurile imobile absolut indispensabile exploatării, aparţinând debitoarei Moldomin SA,
împreună cu transferul drepturilor dobândite şi
obligaţiilor asumate prin Licenţa de concesiune
pentru exploatarea minereului cuprifer nr.
2781/2001, pentru perimetrul Moldova Nouă Cariera de Banatite. Informaţiile necesare sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la adresa: Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.
74-76, jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631,
fax: 0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Licitaţia se va desfăşura în data de 11 Ianuarie 2016,
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.
În condițiile în care licitația publică din data de
11 Ianuarie 2016 nu se va finaliza cu adjudecare,
următoarele ședințe de licitație vor avea loc în a
doua zi de luni a fiecărei luni din an. În condițiile

în care a doua zi de luni din lună este declarată
conform legii zi nelucrătoare, licitația se va
organiza în ziua de luni a următoarei săptămâni
din aceeași lună.
Consiliul Local al Comunei Măgurele, judeţul
Prahova, în conformitate cu HCL nr.59 din
29.10.2015 anunţă organizarea licitaţiei, în
vederea concesionarii pe o perioada de 20 ani, a
terenului în suprafaţă de 976 m.p.situat in extravilanul comunei Măgurele, sat Măgurele, tarla
91 parcela Cc 1415, proprietate publică a
Comunei Măgurele, în vederea amplasării unei
staţii de carburanţi si staţie GPL. Redevenţa
minimă lunară este echivalentul in lei a 162,66
Euro la cursul BNR la data plăţii. Garanţia de
participare la licitaţie este echivalentul în lei a
195,20 Euro la cursul BNR la data
plăţii. Garantia de participare la licitatie va fi
achitata la casieria Primariei Magurele, jud.
Prahova sau prin ordin de plata tip trezorerie in
contul RO29TREZ5285006XXX001138 deschis
la trezoreria Valenii de Munte . Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2016, ora
16ºº de la departamentul Achizitii publice din
cadrul Primariei Magurele, judetul Prahova.
Ofertele si documentatia de participare la licitatie se depun, in doua exemplare, pana la data
limita de 18.01.2016, ora 16ºº la sediul primariei
Magurele, jud. Prahova, iar licitatia va avea loc
in data de 19.01.2016, ora 10ºº in aceeasi locatie.
ŞCOALA Gimnazială Nr. 150 Bucureşti, închiriază sala de sport în suprafaţă de 200mp, un
spaţiu de 10mp -bufet şi un spaţiu de 15mp
pentru activităţi educative. Licitaţia va avea loc în
data de 27.01.2016, ora 10.00 la unitatea şcolară.
CII Goata Serban Viorel vinde prin licitaţie, teren
3.000mp, în Constanţa, zona I.C. Brătianu Palas
C.F.R. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, în ziua de 23 Decembrie
2015 ora 9. Regulamentul de licitaţie se achiziţionează de la sediul lichidatorului judiar cu 48 de
ore înaintea licitaţiei. Informaţii suplimentare la
0722.384.765.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional CPC emis de ARR
Vâlcea pe numele Ionescu Constantin. Se
declară nul.
Optistil Plus SRL cu sediul în Ploieşti, str Splaiului, nr. 11, jud. Prahova, J29/623/2004, CUI
16274517 prin lichidator VIA INSOLV SPRL
declar pierdut certificatul constatator nr.
64930/23.06.2009 pentru sediu social.Îl declar nul.
Declar pierdut (nul) atestat taxi CPTx 104114
eliberat de A.R.R. pe numele Licu Iulian.
Cris Activ Consulting S.R.L., București, sector 6,
str. Drumul Săbăreni nr.24-26, J40/9584/2005,
C.U.I., 17632907, declară pierdut (nul) certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerțului, seria B nr. 1045129.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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: Popa Mircea - Curtea de Argeș, după
cum urmează: Denumire: Renault Megane 1,9 DTI , culoare gri, an fabricație 2002.
Valoare [Ron, fără TVA]: 8.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate 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 (plata să ﬁe efectuată astfel încât, în ziua licitației,
suma să poată ﬁ conﬁrmată ca încasată de către Trezorerie) în contul
RO31TREZ0485067XXX003271, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș, 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 21/01/2016. Licitația va
avea loc în data de 22/01/2016, ora 13:00:00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș, telefon 0248.722159.

