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OFERTE SERVICIU
SC High Definiton Software SRL, cu sediul în 
Codlea- judeţul Braşov, angajează: suport tehnic. 
Cerinţe: cunoscător limba turcă, limba rusă, 
limba engleză. Relaţii la telefon: 0720/065264. 
CV-ul îl puteţi trimite la adresa de mail: 
liasamoila@yahoo.com.

Consiliul local Drăguşeni, judeţul Iaşi, organi-
zează, în data de 15.09.2015, ora 09.00 concurs 
pentru ocuparea postului contractual, vacant, de 
şofer. Cerinţe: studii generale, minim 1 an vechime 
în categoria D, permis conducere- categoria D şi 
atestat profesional transport persoane, valabil. 
Bibliografia şi relaţiile suplimentare se pot obţine 
de la secretariatul Primăriei Comunei Drăguşeni, 
telefon 0232256620, înscrierile urmând a se face 
până la data de 07.09.2015, ora 16.00.

Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse 
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011, Universi-
tatea Babeş-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca str. 
M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de secretar, vacant pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de 
Formare Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu 
Frecvenţă Redusă. Condiţii de participare: - 
studii superioare în domeniul ştiinţe sociale; - 
vechime în activitatea de secretariat în 
învăţământul superior minim 3 ani; - cunoştinţe 
privind utilizarea editoarelor de text (Microsoft 
Word, Open Office) şi calcular tabelar (Microsoft 
Excel, Open Spreadsheet). Avantaje: - experienţă 
în proiecte de formare continuă sau în autori-
zarea, organizarea şi desfăşurarea de cursuri de 
formare continuă. Concursul va consta într-o 
probă scrisă (în data de 29.09.2015, ora 10:00), o 
probă practică (în data de 05.10.2015, ora 10:00) 
şi un interviu (în data de 08.10.2015, ora 10:00). 
Dosarele de concurs se pot depune până la data 
de 07.09.2015, ora 16. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str. I.C. 
Brătianu nr. 14, pe pagina de internet www.
ubbcluj.ro sau telefon 0264/405300, interior 5449. 
Director RU, Mircea Raţiu.

PRESTĂRI SERVICII
Economist cu experienţă ofer servicii evidenţă 
contabilă completă. Tel:  0721.898.423.

Cumpăr Puncte ANRP 0788.029.694, CEA mai 
bună ofertă a zilei. Dosare şi litigii ANRP .

PROPUNERI AFACERI
Firma Express Kurier Europa din Austria caută 
colaboratori, firme transport autorizate, PFA cu 
sprinter, dube, autoutilitară prelată 3.5t, 7.5t, 12t, 
pentru transport marfă în UE. Obligatoriu şoferul 
să cunoască limba engleză sau germană, nivel 
conversaţional.  Tel: 0043.6628.7977.218,  tub.
salzburg@exs.de, www.exs.de.

VÂNZĂRI CASE/VILE
Vând gospodărie (două clădiri+livadă pomi), com. 
Călineşti, jud. Argeş, la 12 km de Piteşti. Supra-
față: 1560 mp. Preț: 29.000 euro negociabil. Tel. 
0722.651.895.

Vilă Corbeanca Aria Residences, suprafață utilă 
110mp, curte 240mp. 110.000 euro. 0726.781.015.

CITAȚII
Pârâtul Alexa Lucian este citat la Judecătoria Iaşi, 
Secţia civilă, sala 3, complet C22M, în data de 
08.09.2015, ora 8,30, în dosarul nr. 4210/245/2015, 
având ca obiect divorţ fără minori, în contadictoriu 
cu reclamanta Alexa Iuliana Romana.

Se citează numita Andreiana Veronica cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Com.Milcov, Sat Ulmi, Jud.
Olt, în calitate de pârâtă în dosarul 1078/311/2015 
având ca obiectiv partaj judiciar, la data de 16.09 
2015.

Volintir Cornel se citează în calitate de moştenitor 
legal (fiu) al defunctei Nan Ani, în data de 
25.08.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial 
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul 
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- 
dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.

Nan Gabriela se citează în calitate de moştenitoare 
legală (fiică) a defunctei Nan Ani, în data de 
25.08.2015, ora 10.00, la Biroul Individual Notarial 
Ionaş Alexandru Mihai, la sediul din Municipiul 
Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 76, judeţul Braşov- 
dezbatere succesorală, dosar succesoral nr. 29/2015.

DIVERSE
Floreasca Center S.A.,cu sediul în Bucureşti, str. 
Barbu Văcărescu 301-311, sector 2, titular al 
proiectului “Amenajare parcare exterioară la sol”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Bucureşti, în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul “Amenajare 
parcare exterioară la sol”, propus a fi amplasat în 
Calea Floreasca nr.244, Bucureşti. Proiectul deci-
ziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucureşti din 
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de luni 
până vineri, între orele 9:00-12:00, precum şi la 
următoarea adresa de internet http://apmbuc.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării prezentului 
anunț, până la data de 27.08.2015.

Administratorul judiciar Dinu, Urse şi Asociaţii 
SPRL notifică creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolvenței prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. 
Kaproni Transport S.R.L. cu sediul în comuna 
Blejoi, sat Blejoi nr.47B, biroul 1, județul Prahova, 

J29/1483/2007, CUI 21906296, în dosarul 
4791/105/2015 aflat pe rolul Tribunalului Prahova, 
Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi 
Fiscal. Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor asupra averii debitorului 
–29.09.2015, termenul de verificare a creanțelor, de 
întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar 
de creanțe –21.10.2015, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor –13.11.2015. Următorul 
termen de judecată a fost fixat pentru data de 
27.11.2015. Pentru relații: 021.318.74.25. 

VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichi-
dator judiciar conform incheierii din data de 
10.08.2015 pronunţată de Tribunalul Prahova în 
dosarul 4411/105/2015, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei SC Cribod Exim 
SRL, sediul social: Ploieşti, str. Republicii, nr. 159, 
bl. 28D, ap. 2, jud. Prahova, cod de identificare 
fiscală 7067059, număr de ordine în registrul 
comerţului J29/297/1995, CUI 7067059, 
J29/297/1995. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 25.09.2015. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor este 06.10.2015. Termenul 
pentru definitivarea tabelului creanţelor este 
30.10.2015. Prima adunare a creditorilor la data de 
13.10.2015, ora 13/30 la sediul lichidatorului judi-
ciar.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, administratorul unic al Aviatia Utilitara 
Bucureşti S.A., convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 24 
Septembrie 2015, orele 13.00, la sediul societăţii 
din Bucureşti, Şoseaua Bucureşti– Ploieşti, km.8, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 9 Septembrie 

2015 (data de referinţă– doar persoanele care au 
calitatea de acţionar la data de referinţă pot parti-
cipa şi vota în cadrul Adunării Generale a Acţiona-
rilor) cu următoarea Ordine de zi:  1. Reducerea 
capitalului social conform dispoziţiilor art.207 al.2 
lit.a din Legea 31/1990. 2. Aprobarea datei de 9 
Octombrie 2015 ca fiind data de înregistrare (data 
care serveşte la identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng hotărârile A.G.A. conform arti-
colul 238 din Legea nr. 297/2004). În cazul în care 
la prima convocare nu se întruneşte prezenţa 
corespunzătoare adunarea se convoacă pentru 
data de 30.09.2015 la aceeaşi oră şi adresă. Docu-
mente aferente A.G.A.: Convocatorul, materialele 
supuse dezbaterii, precum şi proiectul hotărârii 
A.G.A. vor putea fi consultate începând cu data de 
24 August 2015 la sediul Aviaţia Utilitară Bucu-
reşti S.A. Capitalul social al Aviaţia Utilitară 
Bucureşti S.A. este format din 8.924.703 acţiuni, 
fiecare acţiune deţinută dând dreptul la un vot în 
adunarea generală. Propuneri ale acţionarilor cu 
privire la A.G.A.: Unul sau mai mulţi acţionari, 
care deţin individual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social, au dreptul: • de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi (cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre aprobare adunării gene-
rale şi care să fie transmis la sediul societăţii până 
la data de 11 Septembrie 2015, ora 16:00);  • de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale (propuneri care vor fi formulate 
în scris şi transmise la sediul societăţii până la data 
de 11 Septembrie 2015, ora 16:00); Dacă va fi 
cazul, ordinea de zi revizuită, va fi publicată până 
la data de 14.09.2015, în conformitate cu prevede-
rile legale în vigoare. Propunerile acţionarilor şi 
documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor 
pentru exercitarea acestor drepturi vor fi trans-
mise: -prin document olograf, în original, prin 
poşta sau servicii de curierat la Aviatia Utilitara 
Bucureşti S.A., Bucureşti Şoseaua Bucureşti– 

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. C1349/ 2013. Nr. 38938/ 20-08-
2015. Anunț privind vânzarea pentru 
bunuri imobile. S.F.O. Văleni anunță 
organizarea licitației privind vânzarea 
următoarelor bunuri imobile, la sediul 
din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș 
Vă l en i i  de  Munte ,  î n  da ta  de 
21.09.2015, ora 10: Teren intravilan, în 
suprafață de 1313,50 mp, situat în 
localitatea Măneciu, sat Cheia. Prețul 
de pornire al licitației este de 38.175 lei 
(exclusiv TVA). Anunțul nr. 38938/ 
20.08.2015 poate fi consultat la sediul 
organului fiscal, la Primărie și pe site 
A N A F  ( l i c i t a ț i i ) .  Pe n t r u  d a t e 
suplimentare privind condițiile de 
participare și actele necesare la 
depunerea ofertelor puteți apela 
numărul 0244283006, persoana de 
contact Vîlsan Liliana. Data afișării: 
24.08.2015.

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. 2550117400433/2009. Nr. 38944/ 
21-08-2015. Anunț privind vânzarea 
pentru bunuri imobile. S.F.O. Văleni 
anunță organizarea licitației privind 
vânzarea următoarelor bunuri imobile: 
- Autoturism Volkswagen Touran, serie 
șasiu: WVGZZZ1TZ5W089523 Nr. 
Înmatriculare PH-10-VPO - Prețul de 
pornire al licitației este de 16.065 lei 
exclusiv TVA, la sediul din strada Popa 
Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii de Munte, în 
data de 18.09.2015, ora 10. Anunțul nr. 
38944/ 21.08.2015 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 
numărul 0244283006, persoana de 
contact Ariciu Nicolae. Data afișării: 
24.08.2015.
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Ploieşti, km.8, sector 1; -prin document semnat cu 
semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electronică– prin 
e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com. Între-

bări referitoare la A.G.A.: Acţionarii societăţii pot 
adresa întrebări în scris prin poştă sau servicii de 
curierat, fie la adresa de email: aviatiautilitara@
yahoo.com privind punctele de pe ordinea de zi, 

pana cel târziu în data de 21.09.2015. Participarea 
la A.G.A.: Data de referinţă este 9 Septembrie 
2015. Numai acţionarii înscrişi la aceasta dată în 
Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central 
vor putea participa şi vota în cadrul prezentelor 
adunări generale. Acţionarii, pot participa la 
adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de 
către alte persoane în condiţiile legii sau pot vota 
prin corespondenţă. 1) Documentele necesare 
pentru participarea la AGA a acţionarilor 
persoane fizice sunt: -dacă acţionarul se prezintă 
personal– actul de identitate; -dacă acţionarul este 
reprezentat de altă persoană, procura specială şi 
actul de identitate al reprezentantului; acţionarul, 
poate acorda o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând repre-
zentantului său a vota în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, 
inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu 
condiţia, ca împuternicirea să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui intermediar 
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 
297/2004, sau unui avocat. 2) Documentele nece-
sare pentru participarea la A.G.A. a acţionarilor 
persoane juridice sunt: -reprezentantul legal– pe 
baza unui certificat constatator eliberat de Regis-
trul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autori-
tate competentă) sau persoana căreia i s-a delegat 
competenţa de reprezentare; Începând cu data de 
24.08.2015, formularele de procuri speciale, 
respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot 
prin corespondenţă se pot obţine de la sediul 
Aviatia Utilitara Bucureşti S.A.. Sub sancţiunea 
pierderii dreptului de vot, împuternicirile, înainte 
de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 
de ore înainte de adunarea generală sau în 
termenul prevăzut de actul constitutiv al societăţii, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu 
originalul sub semnătura reprezentantului. Copii 
certificate ale împuternicirilor sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării generale. Procurile 

speciale vor trebui să cuprindă informaţiile prevă-
zute în formularul de procură specială pus la 
dispoziţie de Aviatia Utilitara Bucureşti S.A., cu 
precizarea votului pentru fiecare punct de pe 
ordinea de zi. Acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă, au posibilitatea de a vota prin corespon-
denţă, înainte de Adunarea Generală a Acţiona-
rilor, prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenţă, pus la dispoziţia lor începând cu 
data de 24.08.2015 la sediul Aviatia Utilitara 
Bucureşti S.A. Formularul de vot prin corespon-
denţă cu legalizare de semnătură de către un notar 
public şi însoţit de copia actului de identitate 
(acţionarii persoane fizice) sau a certificatului de 
înregistrare al acţionarului (acţionarii persoane 
juridice) vor fi transmise în original la sediul socie-
tăţii până cel târziu la data de 18.09.2015, ora 
16:00.). Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii sau la telefon 021.230.2258, între 
orele 8,00– 16,00. Aviatia Utilitara Bucureşti S.A., 
Administrator Unic Terra Finance S.R.L. prin 
reprezentant legal Costas Bogdan.

LICITAȚII
SC Intelect Prestige SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren extravilan situata in com. Brazi in 
suprafata de 5000 mp, tarlaua T77, parcela 
A402/116 la pretul de evaluare redus cu 50%. 
Avand in vedere faptul ca proprietatea imobiliara 
nu este incrisa in evidentele OCPI Prahova, efectu-
area demersurilor privind intocmirea documenta-
tiei cadastrale si intabularea in Cartea funciara a 
imobilului cade in sarcina cumparatorului. Lici-
taţia va avea loc în fiecare zi de miercuri incepand 
cu data de 26.08.2015, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

SC Andutu Distribution SRL prin lichidator 
judicar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Fiscal Orăşenesc Mihăileşti. Anunțul privind 
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 04. În temeiul art. 
162 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna 09, 
anul 2015, orele 11:00, în localitatea Mihăilești, str. Avicola, nr. 18, județul Giurgiu, 
se vinde prin Licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei 
Serbenco Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în localitatea Milcovățu, județul 
Giurgiu: Licitația a-I-a: 1. Teren extravilan, în suprafață de 15000 mp, situat pe raza 
localității Milcovățu, județul Giurgiu, Tarlaua nr. 25, parcela nr. 15, având vecini, la 
Nord - drum, la Sud - drum, la Est - Staicu Gheorghe, la Vest - Cerveneanu Petra, 
deținut în proprietate de către Serbenco Nina, CNP: 2760320451524, domiciliată în 
localitatea Milcovățu, județul Giurgiu, în baza Certificatului de moștenitor nr. 
97/31.07.2003, autentificat sub nr. 1165/03.06.2013, de către Biroul Notari Publici 
Asociați Molcut Iulia și Stefan Loredana - Anca, cu sediul în București, str. Teodor 
Speranția, nr. 14, sector 3, evaluat la prețul de 15.000 lei, fără TVA, conform 
Raportului de evaluare întocmit de către SC Total Eval SRL, cu sediul în Municipiul 
Giurgiu, b-dul CFR, bl. 20, parter, Reg. Com. J52/611/2005, CUI: 18255287. Prețul 
de pornire al licitației este de 15000 lei, fără TVA. *) cota de taxă pe valoarea 
adăugată pentru vânzarea bunurilor imobile este de 0%, în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin (3), lit. b), din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pct. 4, alin (3), din normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI, din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus 
menționate, sunt grevate de următoarele: Creditori, 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, orele 12,00: - oferte 
de cumpărare, în cazul vânzării la licitație; - dovada plății taxei de participare, 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației; -împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naționalitate română: copie 
de pe certificatul unic de înregistrare, eliberat de oficiul registrului comerțului; - 
pentru persoanele juridice străine: actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române: copie de pe actul de identitate; - dovada emisă de 
creditorii fiscali (bugetul general consolidat și bugetul local) 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, din OG nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d), din OG nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru, sau la numărul de telefon 0246278023. Raportul de evaluare al bunurilor 
respective, poate fi studiat la sediul SFO Mihăilești.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită - Persoane Juridice. 
Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Gospodaria Izvoarele SRL (licitația 
I-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 07 luna Septembrie 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, 
str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului SC Gospodaria Izvoarele SRL, CUI 27409407 cu sediul în 
localitatea Izvoarele, sat. Chiriacu, județ Giurgiu. Denumire bunuri mobile – 
descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota 
TVA %: Motociclu L 5e, 5.600 lei, 24%; Motociclu L 5e, 5.600 lei, 24%; Motounealtă 
(motocoasă) Husqvarna 545, 1.700 lei, 24%; Motounealtă (motocoasă) Husqvarna 
323, 1.100 lei, 24%; Lamă de zăpadă PU –T120, 8.600 lei, 24%. Total: 22.600 lei. 
Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini. Cota de taxă pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128 
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare; oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației (inclusiv TVA) în contul nr. RO89TREZ3215067XXX002664, cod fiscal 
4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care 
îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; 
pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de 
creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu 
prevederile art. 172 - 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul 
nostru sau la telefon numărul 0246/212.830, interior 415, la domnul Adrian Miu.

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 G.F.I. Market SRL-D (licitația I-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 08 luna Septembrie 2015, ora 10:00, în localitatea Giurgiu, 
str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, 
proprietate a debitorului SC G.F.I. Market SRL-D, CUI 31391758, cu sediul în județul 
Giurgiu, localitatea Izvoarele, sat. Chiriacu. Denumire bunuri imobile – descriere 
sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), TVA: Teren 
intravilan S = 814 mp, 21.900 Lei, 24%. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini. 
*) 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% conform art. 141 alin. (2) 
lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, 
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua 
precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a 
licitației; 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 - 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0246/212.830, interior 415, la domnul Miu Adrian.
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licitaţie publică marca Andutu la pretul de 14.334 
lei și proprietate imobiliara compusă din teren 
intravilan în suprafaţă de 2.174 mp situata in com. 
Predeal Sărari, sat Vitioara de Sus, judet Prahova 
la pretul de 19.234 lei fara TVA. Licitaţia va avea 
loc în fiecare zi de marti incepand cu data de 
25.08.2015, ora 15/00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800.

SC Universal Construct Prod SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică in fiecare zi de miercuri incepand 
cu data de 26.08.2015 ora 15/00 bunurile debitoarei 
la pretul de evaluare redus cu 50%: teren în supra-
faţă de 12.389 mp și sediu administrativ în supra-
faţă de 1.800 mp; hala productie în suprafaţă de 
1.500 mp, casa pompe si bazin apa în suprafaţă de 
64 mp, situata în situat in Comuna Bacia, jud. 
Hunedoara la pretul de 800.000 lei, apartament 
două camere și dependințe cu suprafața utilă de 
47,84 mp si balcon cu s.u. 12,59 mp situat în Târgu 
Jiu la pretul de 53200 lei fără TVA; magazie (hală) 
cu s.d. 1250 mp și teren aferent cu suprafața de 
1.381 mp, situată în com. Bacia, jud. Hunedoara, 
la pretul de 239000 lei fără TVA; teren în suprafață 
de 3.195 mp situat în com. Bacia, jud. Hunedoara 
la pretul de 47000 lei fără TVA.

SC Trebor Exim SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică teren intravilan in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, situate în Băicoi, 
jud. Prahova la pretul de evaluare redus cu 50 %, 
respectiv 58.850 lei. Licitaţia va avea loc în fiecare 
zi de miercuri începând cu data de 26.08.2015, ora 
14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat în com. Bucov, sat Bucov, str. Sos. 
DN1B, F.N, T 56, P2249/7;8;9;10;11, jud. Prahova, 

compus din teren intravilan, în suprafaţă măsu-
rată de 27.630 mp, din acte 27.863, compus din 
teren, hala industrială C1, clădire pază, plaforma 
decantor, imobilul dispune de branșamente la toate 
reţelele tehnico-edilitare existente în zonă (apă, 
gaze, energie electrică, fosă septică) la preţul de 
2.232.800 lei (fără TVA). Preţul de pornire al licita-
ţiei este cel stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia 
are loc în baza Adunării Creditorilor din data de 
04.08.2015, care a încuviinţat raportul de evaluare 
și regulamentul de participare la licitaţie. Licitaţia 
va avea loc pe data de: 24.08.2015, orele 13.00 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525. 

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunului 
imobil situat în loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 35, 
Parcelă Cc 277/2 jud. Prahova, compus din teren 
intravilan, în suprafaţă măsurată de 1622 mp, 
compus din teren și baracă la preţul de 73.400 lei 
(fără TVA). Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare. Licitaţia are loc în 
baza Adunării Creditorilor din data de 04.08.2015, 
care a încuviinţat raportul de evaluare și regula-
mentul de participare la licitaţie. Licitaţia va avea 
loc pe data de 24.08.2015, orele 13.00 în Ploiești, 
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 0344104525. 

SC Aniko Trans SRL, prin lichidator judiciar 
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate în patrimoniul societăţii debitoare. 
Licitaţia are loc în baza Adunării Creditorilor din 
data de 04.08.2015, care a încuviinţat raportul de 
evaluare și regulamentul de participare la licitaţie. 
Licitaţia va avea loc pe data de 24.08.2015 orele 
13.00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 

a următorului bun imobil aflat în patrimoniul 
debitoarei: construcţia “ Complex Cristian” situată 
în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu, nr.1-3, jud. 
Prahova, înscrisă în CF 22367, nr. cadastral 166, 
C2 - Complex alimentaţie publică și staţie carbu-
ranţi –construită în anul 2001, compusă din subsol, 
parter, etaj și mansardă (Pensiune și Restaurant – 
camerele sunt dotate cu parchet, tâmplărie cu 
geam termopan, băile sunt cu gresie, faianţă) și 
staţie Peco și magazin de desfacere piese auto. 
Complexul de alimentaţie publică, adică, restau-
rant cu spaţii de cazare în regim S+P+E+M se 
vinde la preţul de 816.000 lei, iar de staţia benzi-
năria și cu magazinul de piese auto se vinde la 
preţul de 522.000 lei, toate construcţiile fiind 
situate pe un terenul concesionat de Consiliul 
Local Sinaia. Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 26.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015 și 
14.01.2016 orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cât și la telefon 0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
a urmatorelor bunuri imobile aflat în patrimoniul 
debitoarei care nu sunt înscrise în CF: atelier tini-
chigerie la preţul de 10.100 lei, atelier vopsitorie la 
preţul de 22.000 lei , clădire service Dacia la preţul 
de 21.800 lei, centrală termică la reţul de 800 lei, în 
valoare totală de 54.700 lei. Construcţiile descrise 
mai sus sunt edificate pe un teren care nu se află în 
patrimoniul debitoarei. Preţul de pornire al licita-
ţiei este cel stabilit în raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele 
de licitaţii vor avea loc pe data de: 26.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015 și 
14.01.2016 orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, 

bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cât și la telefon 0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
stocului de piese auto aflat în patrimoniul debi-
toarei și anume: amortizoare, set centură, axiale, 
discuri de frână, suport cutie de viteză, biele, cap 
bară, legătură axal, bară direcţie, bielelte de 
direcţie, bielete reglabile, braţe, bucse, pipe bielete, 
covorașe, braţe suspensie, placă ambreaj, pivoturi, 
plăcute de frână, saboţi de frână, filtre, filtre aer, 
filtre pompe de ulei, filtre benzină, filtre pentru 
motor, fișe bujii, furtune de frână, oranemt de 
frână de levier , de antena, ornament bandă, orna-
mente levier, set ochi pisica, set pedale, set tuning, 
huse, covorașe, carpete, pentru diverse tipuri de 
autoturisme. Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe dată de: 26.08.2015, 
10.09.2015, 24.09.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 
12.11.2015, 26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015 și 
14.01.2016 orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cât și la telefon 0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
a următorului bun imobil aflat în patrimoniul 
debitoarei: Teren intravilan în suprafaţă de 965 
mp, situat în orașul Comarnic, str. Podul Lung, nr. 
71, compusă din suprafaţă de 347 mp, înscrisă în 
CF nr.5127 a localităţii Comarnic, suprafaţă de 
193 mp înscrisă în CF nr.5125 a localităţii 
Comarnic, suprafaţă de 425 mp înscrisă în CF 
nr.1007 a localităţii Comarnic. Terenul intravilan 
în suprafaţă de 965 mp, situat în orașul Comarnic, 
str. Podul Lung, nr. 71 cu componentă menţionată 
mai sus se vinde la preţul de 31.800 lei (fără TVA). 
Preţul de pornire al licitaţiei este cel stabilit în 
raportul de evaluare aprobat de Adunarea Credi-
torilor în 13.08.2015. Şedinţele de licitaţii vor avea 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane 
juridice. Dosar de executare nr. 12108/ DU30. Nr. 102019 din 17.08.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 09. În 
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 09.09.2015, ora 10.00, în localitatea Târgovişte, str. Calea 
Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitaţie publică (licitaţia a II-a) următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Duroplast S.R.L. cu domiciliul fiscal în 
localitatea Târgovişte, str. Libertăţii, nr. 2, judeţ Dâmboviţa, cod de identificare 
fiscală 14575777. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica 
drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitatea, 
Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (RON), Valoare, exclusiv 
TVA (RON), Cota TVA/ neimpozabilă *): Autoutilitară Ford Transit, an PIF 2000, gr. 
proprie 2270 kg, sarcina utilă 1230 kg, nr. loc 7, dim. 5675/ 2198/ 2140 mm, 
cilindree 2402 cmc, putere 66 kw/ 4000 rot/min, carburant motorină, tracţiune 
spate, viteza maximă 121 km/h, culoare alb, ITP valabil 10.12.2015, stare tehnică - 
în funcţiune, 1 buc, 11528 lei/buc, 11528 lei, 24%. Total: 11528 lei. *) cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate 
cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din Normele metodologice 
de aplicare a 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 cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare, orele 13.00: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din 
preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 0245616779, 
interior 341, persoană de contact Radu Denisa, camera 18. Data afişării: 
24.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane 
juridice. Dosar de executare nr. 330014. Nr. 102654 din 18.08.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 03. În 
temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face 
cunoscut că în ziua de 03, luna septembrie, orele 11, anul 2015, în localitatea 
Târgovişte, str. Calea Domnească nr. 166, judeţ Dâmboviţa, se vor vinde prin 
licitaţie publică (licitaţia a -III-a) următoarele bunuri imobile, proprietate a 
debitorilor Soreata Magdalena cu domiciliul în sat Petreşti, com. Corbeanca, judeţul 
Ilfov şi Mitalac (Barbu) Adina cu domiciliul în Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 322, 
garantate în favoarea Societăţii Comerciale CRS Constructii şi Amenajari SRL, CUI 
24139767 la AJFP Ilfov, SFO Buftea: - teren arabil în suprafaţă 6461 m.p. situat în 
extravilanul comunei Butimanu, judeţul Dâmboviţa, tarla 67, parcela 422/3/8; - 
teren arabil în suprafaţă 6695 m.p. situat în extravilanul comunei Butimanu, judeţul 
Dâmboviţa, tarla 67, parcela 422/3/9. Preţul de evaluare/ pornire al licitaţiei este de 
218791 lei (exclusiv TVA). *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea 
bunurilor imobile este 24% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. 
(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi 
pct. 6 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Bunurile 
imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: Creditori, Sarcini: DGRFP 
Bucureşti, AJFP Ilfov, SFO Buftea - p.v. Sechestru asigurator nr. 330014/ 
09.01.2013. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 
înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la 
termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă 
termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada 
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; 
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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în 
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie 
la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau 
luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 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 0245/616779, int. 322; 
persoană de contact Tudorache Ion. Data afişării: 24.08.2015.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul colectare și executare silită persoane 
juridice. Dosar de executare nr. 10383. Nr. 103214/ 20.08.2015. Anunţul privind 
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 09, luna 
septembrie, anul 2015, ora 12:00, în localitatea Târgovişte, str. Calea Domnească 
nr. 166, se vor vinde prin Licitaţie Publică (şedinţa a-III-a), următoarele bunuri 
mobile, proprietate a debitorului SC Stanmex SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 14, cod de identificare fiscală 3468163. 
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Cantitate, Prețul de pornire a 
licitației, exclusiv TVA, Cota TVA: 1. Canapea Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1, 
268 lei, 24%; 2. Colt Ramona - Factura 71/28.10.2011, 1, 355 lei, 24%; 3. Canapea 
Nils - Factura 71/28.10.2011, 1, 268 lei, 24%; 4. Colț Nils - Factura 71/28.10.2011, 
1, 329 lei, 24%; 5. Fotoliu Orient - Factura 496/25.06.2012, 4, 179 lei, 24%; 6. Pat 
+ Noptieră 8863 - Factura 55633/13.08.2011, 1, 379 lei, 24%; 7. Șifonier 8863 - 
Factura 55633/13.08.2011, 1, 538 lei, 24%; 8. Coafeză 8863 - factura 
55633/13.08.2011, 1, 304 lei, 24%; 9. Dormitor 5810 - factura 10/11.12.2009, 1, 
1421 lei, 24%; 10. Plasmă 2618 – Factura 10/11.12.2009, 1, 934 lei, 24%; 11. 
Plasmă 5188 – Factura 10/11.12.2009, 1, 934 lei, 24%; 12. Salon Costel CV3+2FT - 
Factura 1897/23.08.2013, 1, 1365 lei, 24%; 13. Bibliotecă 3301 - Factura 
70610/19.09.2013, 1, 489 lei, 24%; 14. Fotoliu Delta – Factura 496/25.06.2012, 4, 
179 lei, 24%; 15. Canapea Bronx - Factura 71/28.10.2011, 1, 268 lei, 24%; 16. 
Canapea Leone - Factura 71/28.10.2011, 1, 268 lei, 24%; 17. Grup Leone - Factura 
71/28.10.2011, 1, 266 lei, 24%; 18. Masa Mariana - Factura  149/30.05.2009, 1, 
702 lei, 24%; 19. Dulap 5219 - Factura 150/30.05.2009, 1, 937 lei, 24%. Invităm 
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta 
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 
cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în 
cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte 
de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, 
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, inclusiv TVA; 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, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa 
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completarile ulterioare, 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 0245616779, int. 343; 
persoană de contact Graure Mihai, cam. 16. Data afişării: 24.08.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Dâmboviţa. Serviciul Fiscal Orăşenesc Titu. Dosar de executare 
nr. 23/Poiana. Nr. 33202 din 18.08.2015. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri 
imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna septembrie, ziua 10. 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 10, luna septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea 
Titu Strada Cuza-Vodă nr. 79 se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului Intreprindere Individuala Ionita Georgeta cu 
domiciliul fiscal în localitatea Poiana, judeţ Dâmboviţa, cod de identificare fiscală: 
21028870: a) clădire în suprafaţă de 66 mp, anul construcţiei 1991, construită din 
zidărie de cărămidă cu tavane din lemn şi stuf situată în localitatea Poiana, judeţ 
Dâmboviţa, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 17.947 lei (exclusiv TVA*); b) 
teren arabil intravilan categoria de folosinţă curţi - construcţii în suprafaţă de 1.581 
mp, situat în localitatea Poiana, judeţ Dâmboviţa, preţ de evaluare/ de pornire al 
licitaţiei 36.500 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 şi completările ulterioare este 
.../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) 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 şi 
completările ulterioare este .../ scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. 
g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele: 
Creditori: A.J.F.P. Dâmboviţa, S.F.O. Titu; Sarcini: P.V. de Sechestru Asigurator 
pentru bunuri imobile nr. 16019/22.04.2014. Invităm pe cei care pretind vreun 
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, 
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei; 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, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestaţie la instanţa 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 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 
(2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 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 numărul de telefon 
0245651112. Data emiterii: 17.08.2015.

loc pe dată de: 26.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015, 
15.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015, 26.11.2015, 
10.12.2015, 17.12.2015 şi 14.01.2016 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cât şi 
la telefon 0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
a următoarelor bunuri mobile aflate în patrimoniul 
debitoarei şi anume: Fiat Doblo, nr. înmatriculare 
PH-12-VDB, an fabricaţie 2006, la preţul de 8.900 
lei (fără TVA), Fiat Doblo, nr. înmatriculare 
PH-12-TMD, an fabricaţie 2006, la preţul de 7.600 
lei (fără TVA), Iveco Daily, nr. înmatriculare 
PH-09-YMZ, an fabricaţie 2004, la preţul de 13.300 
lei (fără TVA), Iveco Daily, nr. înmatriculare 
PH-08-ZCI, an fabricaţie 2002, la preţul de 13.300 
lei (fără TVA), Seat Altea nr. înmatriculare 
PH-13-YJY, an fabricaţie 2005, la preţul de 15.600 
lei (fără TVA), Seat Altea nr. înmatriculare 
PH-13-JNX, an fabricaţie 2005, la preţul de 16.500 
lei ( fără TVA ), Volkswagen nr. înmatriculare 
PH-60-DAC, an fabricaţie 2001, la preţul de 8.900 
lei ( fără TVA ).Preţul de pornire al licitaţiei este cel 
stabilit în raportul de evaluare aprobat de Adunarea 
Creditorilor în 13.08.2015. Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 26.08.2015, 10.09.2015, 
24.09.2015, 15.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015, 
26.11.2015, 10.12.2015, 17.12.2015 şi 14.01.2016 
orele 13.00, la sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Relaţii suplimentare la sediul administratorului 
judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC AUTO RO SRL, societate aflată în faliment, 
prin lichidator judiciar anunţă vânzarea la licitaţie 
a următorului bun imobil aflat în patrimoniul 

debitoarei: construcţie C1 situată în Sinaia, str. 
Walter Mărăcineanu, nr.1-3, jud. Prahova, înscrisă 
în CF 22367, nr. cadastral 166, compusă din 
clădire depozit şi administrativ la preţul de 
1.007.100 lei. Construcţia C1 cu componentă 
menţionată mai sus este edificată pe un teren 
concesionat de Consiliul Local Sinaia. Preţul de 
pornire al licitaţiei este cel stabilit în raportul de 
evaluare aprobat de Adunarea Creditorilor în 
13.08.2015. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe 
data de: 26.08.2015, 10.09.2015, 24.09.2015, 
15.10.2015, 29.10.2015, 12.11.2015, 26.11.2015, 
10.12.2015, 17.12.2015 şi 14.01.2016 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cât şi 
la telefon 0344104525. 

Lichidator judiciar C.I.I. Rusu Ciprian Marian, 
cu sediul în Ploieşti, str. Văleni, nr.65, judeţul 
Prahova scoate la vânzare în bloc prin licitaţie 
publică cu strigare: teren extravilan în suprafaţă 
totală de 201.032 m.p. situat în com. Bucov, 
judeţul Prahova compus din următoarele supra-
feţe: 174226 m.p. conform Cărţii funciare nr. 
21589, 1653 m.p. conform Cărţii funciare nr. 
20585, 25153 m.p. conform Cărţii funciare nr. 
20584 şi autoturism Dacia Logan, an fabricaţie 
2005 toate la preţul de 298.900 lei. Licitaţia se va 
ţine la sediul lichidatorului judiciar în data de 
07.09.2015, ora 16.00, iar în cazul în care bunurile 
nu vor fi adjudecate de la prima licitaţie, această 
va fi reprogramată pentru 14.09.2015, 21.09.2015, 
28.09.2015, 05.10.2015, 12.10.2015, 19.10.2015, 
26.10.2015, 02.11.2015, 09.11.2015, aceleaşi ore şi 
aceiaşi adresă. Înscrierea se va efectua cu 48 de 
ore înainte de dată începerii licitaţiei. În ceea ce 
priveşte plata TVA această va fi conform Codului 
fiscal. Relaţii suplimentare la sediul lichidatorului 

şi la 0722267433, r_ciprian76@yahoo.com, avci-
prianrusu@gmail.com.

S.C. INASIN  SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum urmează: 
activul nr.1: spatiu comercial situat in Mun. Iasi, 
B-dul Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud. Iasi, cu 
aria construita de 187,28 mp. si aria utila  de 173,23 
mp., inscris in Cartea Funciară sub nr.55170 a 
Mun. Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 
1906/4/1, 1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea Funciara 
nr.23405 cu nr. cadastral 1906/1, cu preţul de 
pornire a licitatiei este de  470.242,50 lei (fara TVA)
( 50% din valoarea de evaluare). Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a 
fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 
de 27.08.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, în data 
de 28 august 15.00, şi se va desfăşura în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind proce-
dura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor din data de 
29.04.2015. Adjudecarea se va face în conformitate 
cu prevederile Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat si la sediul 
lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata 
preţului de adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin  
plata in contul indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. 

Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43,  jud. Iaşi, până la data 
de 27.08.2015 ora 15.00.  Relaţii suplimentare se 
pot obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109890, Fax 0232/240890.

PIERDERI
Pierdut atestat profesional seria ATC nr. 0040779 
A.R.R., permis conducere seria B 01629808 pe 
numele Brotac Constantin. Declar nule.

Pierdut contract de vânzare- cumpărare nr. 
2434/1992 între societatea comercială ROM VIAL 
-S.A. şi Pîrvulescu Constantin cu domiciliul în 
Bucureşti sector 1, Bd. Nicolae Titulescu nr. 94, bl. 
14A, ap. 120. Îl declar nul.

Costache Constanța- Mariana P.F.A. cu sediul 
profesional Bucureşti, sector 5, Str. Căp. Ivan 
Anghelache nr. 1, bl. M29, sc. 2, ap. 60, C.U.I. 
24022480, F40/1746/2008, declar pierdut (nul) 
certificat constatator eliberat în data de 27.09.2012 
în baza declarației pe propria răspundere nr. 
762404/05.09.2012.

Subsemnatul Dracea Marius Ionut, în calitate de 
Manager Transport al S.C. AEROBUS Services 
S.R.L., posesor al CI seria RT nr. 934507, posesor 
al CI serie RX nr. 655543 declar pierderea Docu-
mentelor de Control, emise de Autoritatea Rutieră 
Română pentru transport internaţional de 
persoane prin Servicii Ocazionale între Statele 
Membre UE. Documentele de control erau reîntre-
gite şi aveau următoarele numere: -Document de 
Contrul nr. 2018264; -Document de Contrul nr. 
2018265; -Document de Contrul nr. 2018266; 
-Document de Contrul nr. 2018267; -Document de 
Contrul nr. 2018268; -Document de Contrul nr. 
2018269; -Document de Contrul nr. 2018272; 
-Document de Contrul nr. 2018273.




