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OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu expe-
rienţă: receptioner, animator (fire sociabilă şi 
sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucatar, ajutor 
bucatar, cofetar-patiser. 0722.268.866.

Școala Gimnazială Bălăcița, organizează concurs 
pentru ocuparea a două posturi de îngrijitor pe 
perioadă nedeterminată în data de 22.05.2015 ora 
10:00. Relații suplimentare la sediul școlii Bălăcița. 
Tel. 0252356074.

Institutul Naţional de Statistică organizează concurs 
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie 
temporar vacantă. Concursul se organizează la sediul 
I.N.S. din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16, sector 5, în 
data de 08.05.2015, ora 10:00, proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 
zile de la data publicării anunţului, la sediul I.N.S. 
Dosarul de înscriere trebuie să conţină obligatoriu 
documentele prevăzute la art. 49 din H.G. 
nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor 
publici. Condiţiile de participare la concurs aprobate 
şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe 
site-ul I.N.S. (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul I.N.S. şi la telefon (021)317.77.82.

Primăria Comunei Carașova organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată determinata a funcţiei 
contractuale de execuţie temporar vacante: Consilier, 
gradul II, la Serviciul Implementare Proiecte 
Finanțări Externe. Condiţii specifice: -studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, 
în domeniul economic,vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 6 luni; -Abilităţi de comuni-
care; -Cunoştinţe de operare pe calculator. 1)Condiţii 
de desfăşurare a concursului: a)Concursul se 
desfăşoară la sediul Primăriei Comunei Carașova, 
nr.274 astfel: -Proba scrisă în data de 14 mai 2015, 
ora 10.00;  -Interviul în data de 15 mai 2015, ora 
14.00.  b)Condiţiile de participare la concurs, bibli-
ografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul 
de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Comunei 
Carașova. Dosarele de înscriere se pot depune în 
termen de 5 de zile de la publicarea anunţului. 
Pentru relaţii suplimentare la telefon 0255/232.000. 
Selecţia dosarelor va avea loc în termen o zi de la 
data încetării depunerii dosarelor de înscriere.

Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, 
cu sediul în Târgu-Jiu, str.Traian nr. 5 organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant de conducere pe perioada nedeterminata de 
Sef atelier la Atelierul administrare resurse si sala-
rizare din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist 
„Doina Gorjului” Târgu-Jiu, Judeţul Gorj. 
Concursul se va desfăşura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu şi 
va consta în următoarele probe: - proba scrisa în data 
de 20 mai  2015, ora 10:30; - proba interviu în data de 
25 mai 2015. Candidaţii trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: I. Condiţii generale 
prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru anexă la 
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale; II. 
Condiţii specifice: 1. să fie absolvent de  studii univer-

sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă in domeniul stiintelor juridice 
sau economice. 2. să aibă o vechime în specialitatea 
studiilor prevăzute la pct.1 de minim 2 ani. 3.
cunoştinţe operare PC-nivel mediu (atestate prin 
documente emise de instituţii sau alte entităţi abili-
tate). Dosarele de concurs se depun la sediul, Ansam-
blului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” 
Târgu-Jiu în termen de  10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al 
României, Partea III-a, respectiv 11.05.2015 ora 
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului 
Târgu-Jiu, la secretariatul institutiei, telefon 0253-
216.179.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. Anunţ. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, organizează 
concurs în data de 28 mai 2015 - proba scrisă şi 03 
iunie 2015 - interviul, pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă 
de inspector clasa I grad profesional debutant la 
Serviciul financiar, buget și investiții din cadrul 
D.G.R.F.P. Iași – aparat propriu. Condiţii de desfăşu-
rare a concursului: - data până la care se pot depune 
dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a; - instituţia publică la care se pot depune 
dosarele de înscriere: la sediul Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice Iași – secretariatul 
comisiei de concurs; - data susţinerii probei scrise a 
concursului: 28.05.2015, ora 10.00 la sediul Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; - data 
susţinerii interviului: 03.06.2015, ora 10.00 la sediul 
Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
Iași. Dosarul va conţine în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art. 49, alin. (1) din H.G. nr. 
611/2008: - copia actului de identitate; - formularul 
de înscriere tip se pune la dispoziţia candidaţilor prin 
secretariatul comisiei de concurs sau se poate 
descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţion-
arilor Publici – www.anfp.gov.ro – materiale utile – 
formulare tip; - copiile diplomelor de studii şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor specializări; - 
cazier judiciar; - adeverinţă care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului, de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţi sanitare 
abilitate; - declaraţia pe propria răspundere sau 
adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 
de poliţie politică. Copiile de pe actele prevăzute mai 
sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru 
conformitatea cu originalul de către secretariatul 
comisiei de concurs. Condiţii de participare la 
concurs: - condiţiile de participare la concurs sunt 
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 
(r2) cu modificările şi completările ulterioare; 
Condiţii specifice prevăzute în fişa postului pentru 
funcţia publică vacantă de execuţie de inspector cl. I 
grad profesional debutant pentru care se organizează 
concursul: - condiţii de studii: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; - condiţii 

minime de vechime în specialitate: - cunostinţe de 
operare pe calculator: nivel mediu; - limbi straine 
(necesitate și nivel de cunoaștere): engleza, nivel 
mediu; - abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
păstrarea confidențialității, corectitudine și fidelitate, 
abilități în comunicarea scrisă și orală, promptitu-
dine și eficiență în efectuarea lucrărilor, asumarea 
responsabilității, flexibilitate, creativitate și inițiativă, 
capacitate de analiză și sinteză, autonomie în 
acțiune, capacitatea de a lucra în echipă, aptitudini 
de învățare și acumulare; - cerințe specifice: deplasări 
la alte instituții publice, deplasări în teritoriu. Relaţii 
suplimentare cu privire la bibliografia şi conţinutul 
dosarului de concurs se pot obţine la sediul Direcţiei 
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, Servi-
ciul Resurse Umane şi Salarizare, precum şi la 
telefon 0232/213332, interior 2224 și 2226.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţii de depozitare şi productie între 500 şi 3.500 
mp sunt oferite spre închiriere de către SC Ţesătoriile 
Reunite SA în zona Şos. Viilor Sector 5, Bucureşti. 
Relaţii la telefon 0722654095 şi 0724426617.

CITAȚII
Se citează Bălaşa Gabriel Dumitru cu ultimul domi-
ciliu în Comuna Măgurele, sat Măgurele, nr. 352, 
Prahova în dosar nr. 3376/331/2012 la data de 
28.04.2015 la Judecătoria Vălenii de Munte.

SC Phonus SRL este citată pentru termenul din data 
de 04.05.2015, complet C 21, sala 4, Judecătoria Iași, 
str. A. Panu nr. 25 Iași, în Dosarul nr. 4057/245/2014 
cu SC Sincron SRL.

Numita Nicolae Corina cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Albești- Paleologu, sat Albești- 
Paleologu nr. 562, jud. Prahova, este citată personal 
la interogatoriu la Judecătoria Ploiești pe data de 
08.05.2015 ora 13:00, sala 7, completul civ. 20, în 
calitate de pârâtă în dosarul civil 5722/281/2014 
având ca obiect pretenții, reclamantă fiind SC 
Medical Express SRL.

Reclamanţii: Pisleag Anca – Laura şi Pisleag Costi-
nel-Ciceroni solicită chemarea în judecată a 
pârâţilor: Oarga Simona şi Mazza Cristian, pentru 
solutionarea Dosarului nr. 11122/278/2013 la Judeca-
toria Petroşani avand ca obiect ieşire din indiviziune, 
pentru data de 30.04.2015 ora 10:30.

Se citează eventualii moştenitori legali ai defunctei 
Florescu Margita, decedată la 30.04.2014, în Mun. 
Arad, jud. Arad, fostă cu ultimul domiciliu în Arad, 
str. Milova, nr. 8, bl. 253/A, ap. 4, pentru a se prezenta 
la Sediul Biroului Individual Notarial Borza Rodica 

din Arad, B-dul Vasile Milea, nr.19, ap. 4, jud. Arad, 
în data de 21.05.2015, orele 09.30, în vederea dezbat-
erii dosarului succesoral nr. 19/2015.

Se citează eventualii moştenitori legali ai defunctului 
Florescu Gheorghe, decedat la 15.02.2009, în Mun. 
Arad, jud. Arad, fost cu ultimul domiciliu în Arad, 
Micalaca, bl. 253/A, ap. 4, pentru a se prezenta la 
Sediul Biroului Individual Notarial Borza Rodica din 
Arad, B-dul Vasile Milea, nr.19, ap. 4, jud. Arad, în 
dată de 21.05.2015, orele 09.30, în vederea dezbaterii 
dosarului succesoral nr. 18/2015.

Pârâta Mihalcă Lica este chemată la Judecătoria 
Iaşi, C22 M, la data de 19.05.2015, ora 8,30, în dosar 
nr. 24800/245/2014, având ca obiect divorţ fără 
minori, în contradictoriu cu Mihalcă Constantin.

Pârâtul Vornicu Dorin Alexandru este chemat la 
Judecătoria Paşcani, C1, MF, la data de 26.05.2015, 
ora 9.00, în dosar nr. 3121/866/2014, având ca obiect 
exercitare autoritate părintească, în contradictoriu cu 
Munteanu Paula.

SC Avallon Association SRL - cu sediul în Iaşi, str. 
Grădinari nr. 33, bl. H 35, et. 4, ap. 13, jud. Iaşi, 
reprezentată prin dl. Flueraru Marcel – în calitate de 
sdministrator (domiciliat în Iaşi, Str. Grădinari, nr. 
33, bl. H 35, et. 4, ap. 13, Jud. Iaşi) este citat în cali-
tate de pârâtă, în dosarul nr. 32973/245/2014,(curator 
special desemnat fiind d-na av. Ciocîrlan Monica-Al-
exandrina) având ca obiect pretenţii, în data de 
20.05.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în 
str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera 
Sala 1, complet c16, reclamanta fiind SC Salubris SA 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi. 

Lupu Daniela Liliana şi Lupu Vasile - cu domiciliul 
în Iaşi, Al. Musatini nr. 8, bl. A20, Sc. A, ap. 31, jud. 
Iaşi, sunt citaţi în calitate de pârâţi, în dosarul nr. 
26233/245/2014, având ca obiect pretenţii, în data de 
14.05.2015, ora 08:30, la Judecătoria Iaşi, cu sediul în 
str. Anastasie Panu nr. 25, Iaşi, Secţia Civilă, camera 
Sala 7, complet c09, reclamanta fiind SC Salubris SA 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, jud. Iaşi.

Citaţie emisă la data de 24.04.2015. Numele şi prenu-
mele/ denumirea: Farcasanu Liviu. Domiciliul sau 
reşedinţa/ sediul: necunoscut. Vă înştiinţez că sunteţi 
invitaţi să vă prezentaţi la sediul: Birou Individual 
Notarial Frateş Mirela, Braşov, B-dul Muncii, Nr. 12, 
bloc. E17, apt. 1, telefon şi fax: 0268/310770 sau 
0368/449225, la data de 12.05.2015, ora 10.00, în 
calitate de nepot, pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctei Milea Virginia, 
decedată la data de 14.06.2013, identificată prin CNP 
2240124080011, fostă cu ultimul domiciliu în munic-
ipiul Braşov, strada Mărgăritarelor, Nr. 34, bloc 125, 
scara E, apartament 9, judeţul Braşov. Cererea de 
deschidere a procedurii succesorale a fost făcută de: 

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii deschise pentru 
concesionarea unui teren în suprafață de 4761 mp situat în domeniul public al 
Municipiului Târgu Jiu, incinta CET, destinat realizării de activităţi de producţie 
şi prestări servicii.

Durata concesiunii  49 ani, iar preţul de pornire este de 0,1 euro /mp /lună.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul 
Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Tg.-Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este 
de 50 lei Ron şi se poate achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de 
plată.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.05.2015, ora 14:00.

Data limită şi locul de depunere a ofertelor: 28.05.2015, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Municipiului Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, 
camera C.I.C.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

Data, ora şi locul de deschidere a ofertelor: 28.05.2015, ora 13.00, Sala de 
şedinţe a Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 1.

Locul unde se pot depune contestaţii: sediul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, strada 
Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C., tel. 0253-213317, fax 0253-
214878.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei 
Municipiului Târgu Jiu, tel. 0253-205036.
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JUDEŢUL HUNEDOARA 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
Direcţia Tehnică 

     Birou Unitate Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
 

Piaţa Unirii nr. 4, RO – 330152 Deva 
tel: +40 254 23 23 10, +40 372 78 09 75   fax: +40 254 21 52 14 

e-mail: primar@primariadeva.ro ; web site: www.primariadeva.ro  

ANUNŢ 

Primăria Municipiului Deva organizează licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Deva şi localităţile aparţinătoare. 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.06.2015, ora 10.00. 
       - adresa de depunere/transmitere a ofertelor: Primăria Municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, 
330152 - Deva, jud. Hunedoara. 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 01.06.2015, ora 12.00, Municipiul Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, Sala de 
şedinţe.  

Persoană de contact: Mihai Gheorghe – Biroul Unitate Municipală pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilităţi Publice, Primăria Municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, 330152 - Deva, jud. Hunedoara; tel. 
0254/213435/int. 136; e-mail: gheorghe.mihai@primariadeva.ro;  fax:0254/210072. 

Câmpianu Nadia- în calitate de nepoată şi legatară 
universală. Masa succesorală se compune, conform 
declaraţiilor făcute de Câmpianu Nadia- în calitate 
de nepoată, din apartamentul 9, de pe scara E, a 
blocului de locuinţe nr. 125, situate în municipiul 
Braşov, strada Mărgăritarelor, nr. 34, judeţul Braşov. 
Succesibilii indicate în cererea de deschidere a proce-
durii succesorale sunt: Câmpianu Nadia- în calitate 
de nepoată şi legatară universală. Până la termenul 
fixat puteţi opta între următoarele posibilităţi: -să 
dobândiţi calitatea de moştenitoare urmând să daţi 
în acest sens o declaraţie autentică de acceptare a 
succesiunii, iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, 
veţi putea încheia o nouă procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă prezentaţi la 
dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi la moştenire 
printr-o declaraţie autentică pe care să o depuneţi la 
dosar; -în cazul în care nu acceptaţi moştenirea în 
termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii se 
va prezuma conform art. 1112 Cod civil că aţi 
renunţat la moştenire. Vă rugăm să aduceţi toate 
actele pe care le deţineţi în legătură cu această succe-
siune (testament, titlu de proprietate privind 
imobilele defunctului, acte de vânzare, donaţie, 
partaj, extrase de Carte Funciară, acte de stare civilă: 
certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat 
de deces), actele de identitate şi martori. Vă aducem 
la cunoştinţă că potrivit art. 157 alin. 1, lit.i din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin înmânarea citaţiei, se consideră că aveţi 
cunoştinţă de termenele ce se vor fixa ulterior până la 
soluţionarea cauzei succesorale (art.9, lit.h) din 
Metodologia privind citarea, notificarea şi comuni-
carea actelor de procedură în materie notarială, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
531/22.08.2013.

Citaţie emisă la data de 24.04.2015. Numele şi prenu-
mele/ denumirea: Blaga Dalia, născută Farcasanu. 
Domiciliul sau reşedinţa/ sediul: necunoscut. Vă 
înştiinţez că sunteţi invitaţi să vă prezentaţi la sediul: 
Birou Individual Notarial Frateş Mirela, Braşov, 
B-dul Muncii, Nr. 12, bloc. E17, apt. 1, telefon şi fax: 
0268/310770 sau 0368/449225, la data de 12.05.2015, 
ora 10.00, în calitate de nepoată, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale a defunctei Milea 
Virginia, decedată la data de 14.06.2013, identificată 
prin CNP 2240124080011, fostă cu ultimul domiciliu 
în municipiul Braşov, strada Mărgăritarelor, Nr. 34, 
bloc 125, scara E, apartament 9, judeţul Braşov. 
Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost 
făcută de: Câmpianu Nadia- în calitate de nepoată şi 
legatară universală. Masa succesorală se compune, 
conform declaraţiilor făcute de Câmpianu Nadia- în 
calitate de nepoată, din apartamentul 9, de pe scara 
E, a blocului de locuinţe nr. 125, situate în municipiul 
Braşov, strada Mărgăritarelor, nr. 34, judeţul Braşov. 
Succesibilii indicate în cererea de deschidere a proce-
durii succesorale sunt: Câmpianu Nadia- în calitate 
de nepoată şi legatară universală. Până la termenul 
fixat puteţi opta între următoarele posibilităţi: -să 
dobândiţi calitatea de moştenitoare urmând să daţi 
în acest sens o declaraţie autentică de acceptare a 
succesiunii, iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, 
veţi putea încheia o nouă procură autentică prin care 
să desemnaţi o altă persoană să vă prezentaţi la 
dezbaterea succesiunii; -să renunţaţi la moştenire 
printr-o declaraţie autentică pe care să o depuneţi la 
dosar; -în cazul în care nu acceptaţi moştenirea în 
termen de 1 an de la data deschiderii succesiunii se 
va prezuma conform art. 1112 Cod civil că aţi 
renunţat la moştenire. Vă rugăm să aduceţi toate 
actele pe care le deţineţi în legătură cu această succe-
siune (testament, titlu de proprietate privind 
imobilele defunctului, acte de vânzare, donaţie, 
partaj, extrase de Carte Funciară, acte de stare civilă: 
certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat 
de deces), actele de identitate şi martori. Vă aducem 
la cunoştinţă că potrivit art. 157 alin. 1, lit.i din Legea 
nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin înmânarea citaţiei, se consideră că aveţi 
cunoştinţă de termenele ce se vor fixa ulterior până la 
soluţionarea cauzei succesorale (art.9, lit.h) din 
Metodologia privind citarea, notificarea şi comuni-
carea actelor de procedură în materie notarială, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 
531/22.08.2013.

DIVERSE
SC CONPET S.A. Ploieşti, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectele: 1. Modern-
izare şi monitorizare staţie protecţie catodică Parc 
17 Strâmbu, propus a fi amplasat în comuna Valea 
Mare, sat Garleni, judeţul Dâmboviţa. 2. Modern-
izare şi monitorizare staţie protecţie catodică 
Adanca, propus a fi amplasat în comuna Gura 
Ocniţei, sat Adanca, judeţul Dâmboviţa. Infor-
maţiile privind proiectele propuse pot fi consultate 
la sediul A.P.M. Dâmboviţa din municipiul 
Târgovişte, strada Calea Ialomiţei, nr. 1 judeţul 
Dâmboviţa şi la sediul S.C. Conpet S.A., munic-
ipiul Ploieşti, strada Anul 1848, nr. 1 – 3, judeţul 
Prahova, în zilele de luni – joi, între orele 8 – 16 şi 
vineri între orele 8 – 13. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmboviţa.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale 
Dragon Medical Complex SA convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor SC Dragon 
Medical Complex SA care vor avea loc la data de 
28.05.2015, ora 12,30, la sediul societăţii din 
Bucureşti, str. Verii nr. 1-3, etaj 1, sector 2. Ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este 
următoarea:1. Aprobarea bilanţului contabil pentru 
anul 2014; 2. Aprobarea contului de profit şi pierdere 
pe anul 2014; 3. Analiza şi aprobarea raportului de 
activitate a administratorilor şi descărcarea de 
gestiune pentru anul financiar 2014;4. Analiza şi 
aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2014; 5. 
Stabilirea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de 
Administraţie şi a Cenzorilor; 6. Aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2015; În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţion-
arilor se va ţine la data de 29.05.2015, la aceeaşi oră, 
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.   

Consiliul de Administraţie al Dragon Medical 
Complex SA convoacă, în baza prevederilor Legii nr. 
31/1990 –privind societăţile– republicată, cu modi-
ficările ulterioare, în data de 28.05.2015, ora 12, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 
care va avea loc la sediul Societăţii din Municipiul 
Bucureşti, strada Verii nr. 1-3, sector 2. În cazul 
neîntrunirii cvorumului cerut de dispoziţiile legale şi 
statutare pentu întrunirea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, aceasta se convoacă 
pentru data de 29.05.2015, în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor propusă de Consiliul de 
Administraţie este următoarea: 1. Modificarea art. 13 
din actul constitutiv al societăţii, după cum urmează: 
„Art. 13. Convocarea adunării generale. 13.1. 
Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de 
către administratori, ori de câte ori este necesar sau 
la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social. În acest 
ultim caz, adunarea generală va fi convocată în 
termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în 
termen de cel mult 60 de zile de la data primirii 
cererii. 13.2. Convocarea adunării generale a acţion-
arilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. Termenul 
de întrunire al adunării nu poate fi mai mic de 30 de 
zile de la data publicării convocării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din 
ziarele de largă răspândire din localitatea în care se 
află sediul societății. 13.3. Convocarea va cuprinde 
locul, data şi ora ţinerii adunării, precum şi ordinea 
de zi. Când în ordinea de zi figurează propuneri 
pentru modificarea actului constitutiv, convocarea 
trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor. 
13.4. Au dreptul de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acționari 
reprezentând individual sau împreună cel putin 5% 
din capitalul social. 13.5. Acționarii reprezentând 
întreg capitalul social vor putea să țină o Adunare 
Generală și să ia orice hotărâre de competența 
Adunării, fără respectarea formalităților cerute 
pentru convocarea ei. 13.6. Întrucât acțiunile soci-
etății sunt nominative, Adunările Generale pot fi 
ținute și prin corespondență.„ 2. Împuternicirea dnei. 
Călinescu Gabriela Alexandra să semneze Actul 
Constitutiv actualizat al Societăţii.

Consiliul de Administraţie al SC Păltiniş SA, având 
CUI: RO780151 şi fiind înregistrată la ORC cu nr. 
J32/18/1991, convoacă la adresa din str.Aleea Priv-
ighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B0.2, Sector 1, 
Bucureşti, România,  în data de 28.05.2015, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la ora 
10.00 am, cu următoarea ordine de zi: Ordinea de zi 
propusă Adunării  Generale Ordinare este 
următoarea: 1.Prezentarea şi aprobarea raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2014 
şi descărcarea de gestiune pentru anul precedent; 2.
Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2014; 3.Prezentarea raportului auditorului financiar 
aferent anului 2014; 4.Numirea auditorului financiar 
pentru anul 2015-2016 şi fixarea duratei mandatului 
auditorului financiar; 5.Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2015; 6.Împuternicirea unei persoane pentru înde-
plinirea formalităţilor de publicitate. Data de refer-
inţă a ambelor adunări pentru convocarea 
acţionarilor este 10.05.2015. Acţionarii Societăţii pot 
participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul 
şedinţei Adunării Generale Ordinare fie de reprezen-
tanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a 
acordat o procură specială. Formularele procurilor 
speciale se vor găsi la sediul social: Vila 1, Păltiniş 
Sibiu, judeţul Sibiu, începând cu data de 01.05.2015, 
în fiecare zi lucrătoare între orele 10:00 şi 17:00. 
Procurile speciale vor trebui depuse în original la 
sediul social al Societăţii: Vila 1, Păltiniş Sibiu, 
judeţul Sibiu până, cel mai târziu cu 48 de ore înainte 
de adunare sub sancţiunea pierderii dreptului de vot 
pentru acea adunare. În cazul procurilor speciale 
transmise prin poşta, vor fi luate în considerare doar 
acelea care au fost receptionate în original până la 
termenul de mai sus. Începând cu data convocării, 
textul integral al documentelor care urmează să fie 
prezentate Adunării Generale Ordinară precum şi 
alte documente informative şi materiale vizând 
problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate 
de acţionari la sediul Societăţii, în fiecare zi 
lucrătoare între orele  10:00 şi 17:00. În caz de neint-
runire a cvorumului la prima convocare, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru 
a doua zi, 29.05.2015 în acelaşi loc şi la ora 10.00 am.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 repub-
licată şi a Actului constitutiv Consiliul de Adminis-
traţie al Societăţii FITOTERAPIA SA, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr 
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 („Societatea„) 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţion-
arilor Societăţii („Adunarea„) pentru data de 28 mai 
2015, ora 10, la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. 
Timişoara, nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârşitul zilei de 11 mai 2015 consid-
erată „data de referinţă„ în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Depozitarul Central S.A. Propunerea 
Consiliului de Administraţie privind data de înregis-

trare, necesară identificării acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng afectele hotărârii Adunării 
Generale a Acţionarilor, este: a 10-a zi lucrătoare 
după data desfăşurării Adunării Generale. În cazul 
în care la prima convocare nu se vor îndeplini 
condiţiile de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC Fitoterapia SA se va desfăşura pe 
data de 29.05.2015, la aceeaşi oră şi acelaşi loc. 
Ordinea de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi apro-
barea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar 2014, respectiv  bilanţul contabil şi contul 
de profit şi pierderi, bugetul de venituri şi cheltuieli, 
raportul cenzorilor, raportul Consiliului de adminis-
traţie; 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consili-
ului de Administraţie şi a conducerii executive; 3. 
Analiza şi aprobarea strategiei economico-financiare 
a S.C. Fitoterapia S.A. pentru anul 2015; 4. Infor-
mare asupra stadiului derulării procedurilor 
prevăzute de Legea 151/2014 şi Regulamentul nr. 
17/2014 emis de Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciară; 5. Desemnarea persoanei/persoanelor împute-
nicite pentru utilizarea Internetului Banking aferent 
conturile deschise de Societate la Banca Comercială 
Română. 6. Aprobarea datei de 12.06.2015 ca dată de 
înregistrare, respectiv indentificare a acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării 
Generale a Acţionarilor în conformitate cu 
dispoziţiile art. 238 din Legea 297/2004, astfel că 
ex-date este 11.06.2015. 7. Împuternicirea dnei 
Niculescu Ioana, cetăţean român, identificată cu CI 
seria RR nr. 607756 eliberat de SPCEP sector 6 la 
data de 26.05.2009 CNP 2580204400470, cu domi-
ciliul în Bucureşti str. Prelungirea Ghencea nr. 22, 
bloc M2, ap. 56, sector 6, să îndeplinească toate 
procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să 
depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe 
seama Societăţii toate documentele necesare, precum 
şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi 
publice/ persoane juridice de drept privat, în special 
în relaţia cu Registrul Comerţului şi Autoritatea de 
Supraveghere Financiară. 8. Diverse. Începând cu 
data publicării convocatorului Adunării, toate mate-
rialele informative aferente Adunării, formularele de 
procură specială şi de buletin de vot prin corespon-
denţă, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul 
Societăţii din Bucureşti, bd. Timişoara nr. 50, sector 
6, zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00. 
Acţionarii vor putea solicita copii ale acestor docu-
mente. Solicitarea va putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în localitatea 
Bucureşti, bd. Timişoara nr. 50, sector 6, ori prin fax 
la numărul 021/444.01.55. Indiferent de modul de 
transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea “conform cu origi-
nalul“ şi semnătura acţionarului/ reprezentantului 
acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi– 
acolo unde este cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica 
adresa poştală, adresa de e-mail, sau numărul de fax 
unde respectivul acţionar doreşte să primească copii 
ale documentelor menţionate anterior. Conform 
prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de 11 
mai 2015 au dreptul de a participa şi de a vota în 
cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă pot participa la 
Adunare personal, prin corespondenţă sau prin 
împuternicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participle la Adunare  este permis prin simpla probă 
a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul 
persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice 
fără capacitate de exerciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot participa la 
Adunare şi prin împuternicit, pe bază de procură, 
porivit reglementărilor aplicabile. Formularele de 
procuri speciale vor fi completate şi semnate în trei 
exemplare: un exemplar va fi depus sau transmis 
prin poştă, sau curier la sediul Societăţii situate în 
Bucureşti, bd. Timişoara nr. 50, sector 6, ori prin fax 
la numărul 021/444.01.55, astfel încât să ajungă la 

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. 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 Vio Cip Euro Service SRL – Izvoru, 

după cum urmează: Denumire: Spălătorie auto - (construcție din structură metalică 

învelită cu tabla) - fără teren. Valoare [Ron, fără TVA]: 6.900 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) în contul RO39TREZ0505067XXX000772, 

deschis la Trezoreria Costești, 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 11-05-15. Licitația va avea loc în data de 12-05-15. Licitația va avea loc 

în data de 13-05-15, ora 11:00:00, la SC Vio Cip Euro Service SRL, pct. lucru Costești. 

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 Orășenesc Costești 0248.672768.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Argeș. Nr./dată: 107.546/23-04-2015. Invitație de participare. Ministerul 

Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 

practicienilor în insolvență agreați de Agentia Națională de Administrare Fiscală pentru 

zona II să depună până cel târziu în data de 07.05.2015, ora 12.00, oferte în vederea 

desemnării de practicieni în insolvență în dosarele de insolvență privind debitoarele: 

SC Petcu Solution Enterprise SRL – dosar nr. 80/1259/2015, SC Andi Raid Inter SRL – 

dosar nr. 91/1259/2015, SC Continental Production & Distribution SRL – dosar nr. 

97/1259/2015, SC Diamax Grup 2005 SRL – dosar nr. 112/1259/2015, aflate pe rolul 

Tribunalului Specializat Argeș, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul 

Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind 

procedurile de selecție a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 

Administrare Fiscală. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.05.2015, ora 

12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș din B-dul. 

Republicii, nr. 118, Mun. Pitești, Jud. Argeș. Relații suplimentare se pot afla la tel. 

0248.211511, int. 3345.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 

Serviciul Fiscal Orășenesc Costești. 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 Mobi - Confort SRL – Bradu, după cum 

urmează: Denumire: Teren intravilan arabil în suprafață de 8606 mp, situat în loc. 

Coștesti, sat Stârci. Valoare [Ron, fără TVA]: 68.500 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) în contul RO39TREZ0505067XXX000772, 

deschis la Trezoreria Costești, 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 11-05-15. Licitația va avea loc în data de 12-05-15, ora 11:00:00, la SC 

Mobi Confort SRL, pct. lucru Costești. 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 Orășenesc Costești 0248.672768.

ANAF – Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Prahova. 

S.F.O. Slănic anunță organizarea 

licitației în data de 13.05.2015, ora 10, 

la sediul din strada 23 August nr. 13, 

o ra ș  S l ăn i c ,  p r i v i nd  v ân za r ea 

u rmătoare lo r  bunur i  mob i l e :  - 

Autoturism Volkswagen Passat, an 

fabricație 1995, benzină, prețul de 

pornire al licitației este de 3.863 lei, 

exclusiv TVA; - Automobi l  mixt 

Volkswagen LT 28 D, an fabricație 1998, 

motorină, prețul de pornire al licitației 

este de 5.760 lei, exclusiv TVA; - 

Autoturism Opel T98 Combi, an 

fabricație 2001, benzină/ GPL, prețul de 

pornire al licitației este de 3.803 lei, 

exclusiv TVA; - Autoutilitara Volkswagen 

70XOD, an fabricație 1993, motorină, 

prețul de pornire al licitației este 7.158 

lei exclusiv TVA. Anunțurile nr. 5632, 

5621 și 5631 din 22.04.2015 pot fi 

consultate 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 nr. de 

telefon 0244.240976, persoană de 

contact Petre Adina.

destinaţie până cel mai târziu 26.05.2015 ora 10.00, 
un exemplar va fi înmânat împuternicitului şi al 
treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. 
În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este 
transmis prin fax, procura specială va trebui să aibă 
ataşată o semnătură electronică extinsă. Procurile 
generale se depun/ transmit Societăţii în termenul şi 
modalitatea sus-menţionată, în copie, cuprinzând 
menţiunea conform cu originalul şi semnătura 
reprezentantului. Voturile transmise prin corespon-
denţă vor fi luate în considerare dacă sunt înregis-
trate la Societate cel târziu la data de 26.05.2015 ora 
10.00. Voturile prin corespondenţă vor fi trimise prin 
scrisoare recomandată la sediul social al Societăţii 
(mai sus menţionat), într-o forma clară şi precisă, 
continând menţiunea “pentru”, “împotriva“ ori 
“abţinere“ cu privire la fiecare problemă supusă 
aprobării. Unul sau mai mulţi acţionari reprez-
entând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din 
capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării. Pentru exercitarea drep-
tului de a introduce puncte pe ordinea de zi /drep-
tului de a  prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor 
putea transmite solicitarea în scris prin servicii de 
curierat, la adresa Societăţii situate în Bucureşti, bd. 
Timişoara nr. 50, sector 6 sau la cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de convocare în Monitorul 
Oficial al României şi în presă. Indiferent de modul 
de transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari 
sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de 
documente purtând menţiunea conform cu originalul 
şi semnătura acţionarului/ reprezentantului acestuia, 
care să ateste identitatea acţionarilor şi– acolo unde 
este cazul– calitatea de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii supli-
mentare cu privire la convocarea şi desfăşurarea 
Adunării se pot obţine la sediul Societăţii la telefon 
021.777.65.62.

LICITAȚII
SC Drumuri şi Poduri Prahova SA societate aflată în 
reorganizare judiciară prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunului imobil, 
astfel cum este identificat şi evaluat în Planul de 
Reorganizare şi în raportul de evaluare a imobilului 
situat în Filipeştii de Pădure, jud. Prahova, respectiv 
construcţiile situate pe acest teren compuse din: 
clădire P + 2 Et, la preţul de 32.544 lei. Licitaţia 
publică are loc în baza hotărârii Adunării Credito-
rilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamentului de 
participare la licitaţie pentru bunurile libere de 
sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 
50% din preţul menţionat în raportul de evaluare. 
Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe dată de: 
29.04.2015, 30.04.2015, 06.05.2015, 13.05.2015, 
20.05.2015, 27.05.2015, 03.06.2015, 10.06.2015, 
17.06.2015 şi 24.06.2015 orele 12.00, la sediul admin-
istratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare 
sediul administratorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525. 

SC Drumuri şi Poduri Prahova SA societate aflată în 
reorganizare judiciară prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunului imobil, 
astfel cum este identificat şi evaluat în Planul de 
Reorganizare şi în raportul de evaluare a imobilului 
situat în loc. Boldeşti - Scăieni, str. Pârâului, nr.3, jud. 
Prahova (Secţia Scăieni), constând în mai multe 
construcţii, la preţul de 329.109,5 lei. Licitaţia publică 
are loc în baza hotărârii Adunării Creditorilor din 
28.02.2013 şi 28.03.2013 a regulamentului de partici-
pare la licitaţie pentru bunurile libere de sarcini. 
Preţul de pornire al licitaţiei este redus la 50% din 
preţul menţionat în raportul de evaluare. Şedinţele de 
licitaţii vor avea loc pe data de: 29.04.2015, 

30.04.2015, 06.05.2015, 13.05.2015, 20.05.2015, 
27.05.2015, 03.06.2015, 10.06.2015, 17.06.2015 şi 
24.06.2015 orele 12.00, la sediul administratorului 
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, 
et. 7, cab 7B. Relaţii suplimentare sediul administra-
torului judiciar cât şi la telefon 0344104525. 

SC Drumuri şi Poduri Prahova SA societate aflată în 
reorganizare judiciară prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a bunului imobil, 
astfel cum este identificat şi evaluat în Planul de 
Reorganizare şi în raportul de evaluare a imobilului 
situat în Câmpina, str. Petrolistului, nr.10, jud. 
Prahova, (Staţie Câmpina) compus din teren în 
suprafaţă de 13.600 mp (situat în intravilanul 
oraşului Câmpina – zona centrală) şi construcţiile 
situate pe acest teren compuse din: cabina poartă, 
adăpost de vara (magazie), atelier mecanici, cabina 
comandă, platforma staţie mixuri astflatice canton 
(magazie), la preţul de 628.023 lei (plus TVA). Lici-
taţia publică are loc în baza hotărârii Adunării 
Creditorilor din 28.02.2013 şi 28.03.2013 a regula-
mentului de participare la licitaţie pentru bunurile 
libere de sarcini. Preţul de pornire al licitaţiei este 
redus la 50% din preţul menţionat în raportul de 
evaluare. Şedinţele de licitaţii vor avea loc pe data de: 
29.04.2015, 30.04.2015, 06.05.2015, 13.05.2015, 
20.05.2015, 27.05.2015, 03.06.2015, 10.06.2015, 
17.06.2015 şi 24.06.2015 orele 12.00, la sediul admin-
istratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, 
nr.12, bl.33S1, et.7, cab 7B. Relaţii suplimentare 
sediul administratorului judiciar cât şi la telefon 
0344104525. 

SC Drumuri si Poduri Prahova SA societate aflată în 
reorganizare judiciară prin administrator judiciar 
anunţă vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat 
în Ploieşti, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova, compus 
din teren în suprafaţă de 10.014 mp şi construcţiile 
situate pe acesta astfel cum sunt identificate şi eval-
uate în raportul evaluatorului aferent Planului de 
Reorganizare. Licitaţia publică are loc în baza 
hotărârii Adunării Creditorilor din 28.02.2013 şi 
28.03.2013 a regulamentului de participare la licitaţie 
pentru bunurile imobile afectate de garanţii şi sarcini. 
Preţul de pornire al licitaţiei este cel menţionat în 
raportul de evaluare scăzut cu 35%, respectiv 
1.020.596,2 lei (fără TVA). Şedinţele de licitaţii vor 
avea loc pe data de: 29.04.2015, 30.04.2015, 
06.05.2015, 13.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015, 
03.06.2015, 10.06.2015, 17.06.2015 şi 24.06.2015 orele 
12.00, la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relaţii 
suplimentare sediul administratorului judiciar cât şi 
la telefon 0344104525.

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobil compus 
din teren intravilan în suprafaţă de 70 mp şi 
construcţia C1 (parter şi etaj), în suprafaţă construită 
de 111,80 mp, situată în Ploieşti, Str. Ghilcoş, nr. 4, 
Judeţul Prahova la preţul total de 21.220 lei (preţ 
fără TVA). Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului 
în data de 29.04.2015, ora 12:00; regulamentul de 
vânzare se poate obţine de la lichidator. În cazul în 
care nu se va vinde, licitaţia se va ţine în data de 
04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015, 11.05.2015, 
13.05.2015, 15.05.2015, 18.05.2015, 20.05.2015, 
22.05.2015, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. Termenul 
limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48 ore înainte 
de data începerii licitaţiei. Relaţii la telefon: 
0723357858; fax: 0244/597808; www.andreiioan.ro 

SC Casion Const SRL, prin lichidator, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare, autoturism 
M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare B-100396-
1002, an fabricaţie 2005, la preţul de 1.000 lei, auto-
turism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare 
PH-11-FBB, an fabricaţie 2005, la preţul de 720 lei; 
autoturism M1 Hyundai Accent, nr. înmatriculare 
PH-11-FAZ, an fabricaţie 2005, la preţul de 980 lei. 
Valorile nu conţin TVA. Licitaţia se va ţine la sediul 
lichidatorului în data de 29.04.2015, ora 12.30; regu-

lamentul de vânzare se poate obţine de la lichidator. 
În cazul în care nu se va vinde, licitaţia se va ţine în 
data de 04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015, 
11.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 18.05.2015, 
20.05.2015, 22.05.2015, la aceeaşi oră, aceeaşi adresă. 
Termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind 48 
ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la 
telefon: 0723357858; fax: 0244/597808; www.
andreiioan.ro. 

SC Livius SRL, societate în faliment, prin lichidator, 
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, scoate la vânzare prin licitaţie, în bloc, stoc piese 
auto la preţul de 7.141,36 lei (preţ fără TVA). Lici-
taţia se va ţine în data de 29.04.2015 ora 13:00, la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în 
data de 04.05.2015, 06.05.2015, 08.05.2015, 
11.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 18.05.2015, 
20.05.2015, 22.05.2015, la aceeaşi oră şi aceeaşi 
adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de partic-
ipare se pot obţine numai de la sediul lichidatorului. 
T e l e f o n / f a x :  0 2 4 4 5 9 7 8 0 8 ;  m o b i l : 
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro. 

Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în 
Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. 
Prahova, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri ce aparţin debitoarei SC Univer-
salmontaj Darzeu SRL, după cum urmează: Sediu 
Administrativ Năvodari Corp A 2010 - 27.000 lei; 
Sediu Administrativ Năvodari Corp B 2010 - 66.000 
lei; Gard împrejmuire sediu Năvodari G 02 - 2010 - 
6.150 lei; Bunuri mobile aflate în incinta celor două 
construcţii (Corp A şi Corp B) (Combină frigorifică 
Whirpool; Combină frigorifică Arctic; Combină 
frigorifică Zanussi; Lăzi frigorifice; Aer condiţionat 
Nordstar; Masă; Rafturi; Spălător cu două cuve; 
Masă inox; Scaune cu spătar; Ansamblu cuptor+ 
hotă; Chiuvetă inox; Taburete; Aragaz Zanussi; 
Centrală termică Wiessman + Cazan Vitocell 100 L; 
Canistră 20 L; Dulap metalic; Maşină de spălat 
Bosch (nefuncţională, dezmembrată); Copiator xerox 
C128; Receiver cablu; Dvd (nefuctional); Adaptor 
WIFI vodafone; Copiator Canon K860; Scaune 
birou; Etajeră documente (3 corpuri); Birouri; 
Extensie birou; Interfon; Paturi; Saltele; Noptiere; 
Masă TV; Tv Hyundai; Tv Kenstar; Tv Samsung; 
Centrală termică Wiessman+ cazan Vitocell 100 L; 
Combină frigorifică Arctic; Mobilier bucătărie; Chiu-
vetă; Aragaz; Hotă; Masă bucătărie; Scaune tapiţate; 
Paturi; Dulap două uşi; Noptieră; Masă Tv; TV 
Kenstar; TV Sharp; TV Philips; TV Panasonic; TV 
Panasonic plasmă; Receiver cablu; DVD; Video; 
Taburete; Birou directorial; Extensie birou; Fotoliu; 
Scaune birou; Scaune tapiţate; Masă; Biblioteca (3 
corpuri); Telefon fix Panasonic; Telefon fix Philips; 
Interfon; Staţie Motorola; Aer condiţionat; Set cana-
pele Royal 3-1-1; Set canapele Royal 3-1-1; Set 
canapele Royal 3-2-1; Masă sticlă; Covoare persane ; 
Covoare persane ovale; Pat dublu; Saltea California; 
Dulap 3 uşi la preţul total de 15.672,90 lei; Renault 
Master DCI 90 2.5 PH-41-UMD 2003 - 8.894,40 lei; 
Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 locuri 
PH-53-UMD 2003 - 7.566,90 lei; Renault Master DCI 
90 2,5 Diesel, 14+1 locuri PH-52-UMD 2003 - 
7.566,90 lei; Renault Master DCI 90 2,5 Diesel, 14+1 
locuri PH-51-UMD 2003 - 7.566,90 lei; Vola Kaelble 
- 15.531,90 lei; Telemac 12,5 to - 9.558 lei; Grup 
sudură Lincoln SAE 400 diesel, serie U1950406244 - 
1.870,50 lei; Grup sudură Lincoln SAE 400 diesel, 
serie U1950406267 - 1.870,50 lei; Container metalic 
6x2, placată la interior cu osb - 1.093,50 lei; Baracă 
metalică 6x3, placată la interior cu osb - 1.215 lei; 
Container metalic 4x2 - 945 lei; Rezervor multitanc 
750 l cu pompă din tablă dublu decapată - 449,40 lei; 
Polizor cu bandă Grit Aş Gi 75, serie 9020100403 - 
710,10 lei; Pălan 1,5 to - 23,10 lei; Maşină de găurit 
cu stand magnetic RUKO RS40E, serie 400925- 
572,40 lei; Maşină înşurubat Rodcraft 2469 6,3 bari- 
191,70 lei; Maşină înşurubat Rodcraft 2585 6,3 
bari- 467,10 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A 
3125 -108 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A 3125 
- 108 lei; Butelie gaz - 15 lei; Scară aluminiu 3 
elemente 9 m - 48,60 lei; Sursă sudură Invertec V 

275S - 99,60 lei; Opritor foc - 3 lei; Masca de gaz cu 
furtun 10 m - 36 lei; Canistră 10 l - 3,3 lei; Pălan tip 
Yale - 62,10 lei; Sediu managerial - 84.303 lei; Vestiar, 
spălătorie 2007 - 28.200 lei. Licitaţiile se vor organiza 
în data de 29.04.2015 ora 15:00, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, această este repro-
gramată pentru data de 04.05.2015, 06.05.2015, 
08.05.2015, 11.05.2015, 13.05.2015, 15.05.2015, 
18.05.2015, 20.05.2015, 22.05.2015, la aceeaşi oră şi 
aceeaşi adresă. Dosarul de prezentare şi condiţiile de 
participare se pot obţine numai de la sediul lichida-
torului .  Telefon/fax:  0244597808;  mobi l : 
0761132931/0723357858; www.andreiioan.ro.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. Dosar executare nr. 9393. Nr. 
înreg. 23177/ 23.04.2015. Anunţul privind vânzarea 
pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 alin. (2)  
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, se face cunoscut că în  ziua 07 de luna mai  
anul 2015, ora 10,00 în localitatea Iaşi, str. A. Panu 
nr. 26 se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele 
bunuri mobile, proprietate a debitorului: 1. SC 
Piacere Italiano SRL cu domiciliul fiscal în jud. Iaşi 
sat. Breazu; com. Rediu; CUI  30376415. Denumirea 
bunului mobil,descriere sumară:, Prețul de pornire a 
licitației (fărăTVA), Cota TVA*: Utilaje pt. Alimen-
tație publică – bar – pizzerie (mașină, vitrină și 
frigider înghețată; dulap frigider depozitare; mașină 
spălat vase și pahare; dozator; mixer; etc.), 125.416 
lei, 24%. Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la sediul Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Iași, mezanin, camera 108, telefon  213332, 
int. 2111 sau 2113 – insp.Teleaga V. *) Cota de taxă 
pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor 
mobile/ imobile este de 24% în conformitate cu 
prevederile art. 128, alin. (3); lit. b; din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi pct. 4, alin. (3) din Normele 
de aplicarea Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care 
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Prahova. Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii. Nr. 99044/22.04.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, în temeiul art 162, alin. (1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează licitație deschisă în vederea vânzării 

bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. 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 13, luna mai, anul 2015, ora 12, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică 

deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Clarex Impex S.R.L. cu domiciliul fiscal în Mun. Ploiești, str. Elena Doamna nr. 44, clădirea C1, et. P, județ 

Prahova, cod de identificare fiscală 16898529: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă 

este cazul), Prețul de  evaluare, exclusiv TVA,  Cota TVA *): 1. Autoutilitară camion 2 uși, marca Dacia, tip D17117/Drop Side 1.9 D, nr. identificare UU1D171176A492546, an 

fabricație 2006, serie motor UA82912, tracțiune față, cilindree 1870 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 1, serie carte E 520494, nr. înmatriculare PH-12-CLR, 8.280 lei, 

24%; 2. Autoutilitară N1, BB furgon, marca Volkswagen, tip 2EKE2/LM5B1320N/CRAFTER, nr. identificare WV1ZZZ2EZ86022994, an fabricație 2008, serie motor 031381, 

tracțiune spate, cilindree 2461 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 23, serie carte J 960380, nr. înmatriculare PH-11-CLR, 35.200 lei, 24%; 3. Autoutilitara furgon 3+1 

uși, marca Iveco, tip Daily 35C11V, nr. identificare ZCFC3572005320290, an fabricație 2001, serie motor 3329705, tracțiune spate, cilindree 2800 cm3, motorină, culoarea 

alb, nr. inventar 13, serie carte D 369340, nr. înmatriculare PH-14-CLR, 14.460 lei, 24%. Total: 57.940 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 2. În temeiul art. 162, alin. (2) din 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de 14, luna mai, orele 

11, anul 2015, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. KLT & Co 

Industries S.R.L., cu domiciliul fiscal în Comuna Filipeștii de Pădure, sat Dițești, Dj.720 Băicoi - Moreni, județ Prahova, C.U.I. 13510591: 1. Teren intravilan arabil în suprafață 

de 3.381 mp, situat în intravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/6, A 1866/7, județ Prahova, nr. cadastral 21338 și CF nr. 21338 a 

Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 28.462 lei (exclusiv T.V.A.); 2. Teren extravilan în suprafață de 1.544 mp, situat în extravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, 

sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/6, A 1866/7, județ Prahova, nr. cadastral 21339 și CF nr. 21339 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 6.671 lei (exclusiv 

T.V.A.); 3. Teren intravilan arabil în suprafață de 1.745 mp, situat în intravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/3, județ Prahova, nr. 

Cadastral 21347 și CF nr. 21347 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 13.342 lei (exclusiv T.V.A.); 4. Teren extravilan în suprafață de 755 mp, situat în extravilanul 

Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/3, județ Prahova, nr. cadastral 21348 și CF nr. 21348 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 

2.668 lei (exclusiv T.V.A.); 5. Teren intravilan arabil în suprafață de 1.736 mp, situat în intravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/4, 

județ Prahova, nr. cadastral 21345 și CF nr. 21345 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 13.342 lei (exclusiv T.V.A.); 6. Teren extravilan în suprafață de 770 mp, 

situat în extravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/4, județ Prahova, nr. cadastral 21346 și CF nr. 21346 a Comunei Filipeștii de Pădure. 

Preț de evaluare = 3.113 lei (exclusiv T.V.A.); 7. Teren intravilan arabil în suprafață de 1.727 mp, situat în intravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, 

parcelele A 1866/5, județ Prahova, nr. cadastral 21343 și CF nr. 21343 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 13.342 lei (exclusiv T.V.A.); 8. Teren extravilan în 

suprafață de 776 mp, situat în extravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/5, județ Prahova, nr. cadastral 21344 și CF nr. 21344 a 

Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 3.113 lei (exclusiv T.V.A.); 9. Teren intravilan arabil în suprafață de 1.700 mp, situat în intravilanul Comunei Filipeștii de 

Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/8, județ Prahova, nr. cadastral 21341 și CF nr. 21341 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 12.897 lei (exclusiv 

T.V.A.); 10. Teren extravilan în suprafață de 791 mp, situat în extravilanul Comunei Filipeștii de Pădure, sat Dițești, tarlaua 83, parcelele A 1866/8, județ Prahova, nr. cadastral 

21342 și CF nr. 21342 a Comunei Filipeștii de Pădure. Preț de evaluare = 2.224 lei (exclusiv T.V.A.). Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor 

imobile taxabilă în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1), coroborate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completarile ulterioare este de 24%. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: Creditor: A.J.F.P. Prahova – C.M. Sarcini: - sechestre în 

favoarea A.J.F.P. Prahova – C.M., conform Procese-verbale de sechestre pentru bunuri imobile nr. 20580, 20582, 20584, 20586, 20588 din 10.02.2015. 3. 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 14, luna 

mai, anul 2015, ora 12, în Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se vor vinde prin licitație publică deschisă următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. K.L.T. & Co 

Industries S.R.L. cu domiciliul fiscal în județ Prahova, Sat Dițești, Comuna Filipeștii de Pădure, drm. DJ.720 Băicoi - Moreni, cod de identificare fiscală 13510591: Nr. crt. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de  evaluare, exclusiv TVA, Cota TVA 

*): 1. Autoturism, marca Daewoo, MF484/ Matiz, nr. identificare UUBMF484150079142, an fabricație 2005, serie motor 178094KA2, tracțiune față, cilindree 796 cm3, 

benzină, culoarea albastru sky, nr. inventar 30125, serie carte E 597603, nr. înmatriculare PH-12-DNN, 1.800 lei, 24%; 2. Autoutilitară N1, marca Ford FAD6/JXFA2C/E3CDA/ 

Transit, nr. identificare WFOXXXTTFXBY63479, an fabricație 2011, serie motor BY63479, tracțiune spate, cilindree 2402 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 30138, serie 

carte H 741292, nr. înmatriculare PH-14-XUW, 27.910 lei, 24%; 3. Autoutilitară N1, marca Ford FAD6/JXFA2C/E3CDA/ Transit, nr. identificare WFOXXXTTFXBL27426, an 

fabricație 2011, serie motor BL27426, tracțiune spate, cilindree 2402 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 30137, serie carte H 743966, nr. înmatriculare PH-14-ULZ, 

27.560 lei, 24%; 4. Autoutilitară N1, marca Ford FAD6/JXFA2C/ Transit, nr. identificare WFOXXXTTFX8R25116, an fabricație 2008, serie motor 8R25116, tracțiune spate, 

cilindree 2402 cm3, motorină, culoarea alb, nr. inventar 30104, serie carte G 450047, nr. înmatriculare PH-13-CMM, 17.670 lei, 24%; 5. Autoturism M1, marca Volkswagen 

1K/ACBKDX1/ Golf, nr. identificare WVWZZZ1KZ8W307173, an fabricație 2008, serie motor 529045, tracțiune integrală, cilindree 1968 cm3, motorină, culoarea verde, nr. 

inventar 30129, serie carte G 317810, nr. înmatriculare PH-99-KLT, 22.720 lei, 24%; 6. Autoturism M1, marca Dacia SD/KSDEK/ Logan, nr. identificare UU1KSDEKJ37880917, 

an fabricație 2007, serie motor D065501, tracțiune față, cilindree 1461 cm3, motorină, culoarea gri met., nr. inventar 30126, serie carte F 465727, nr. înmatriculare PH-12-

DNK, 9.180 lei, 24%. Total: 106.840 lei. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 4. 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 19, luna mai, orele 12, anul 2015, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, se 

vor vinde prin licitație publică deschisă următoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului SC New Century Development SRL, cu domiciliul fiscal în Municipiul București, B-

dul. Regiei, nr. 2. bl. Pav. Corp C1, sector 6, C.U.I. 18684882: a) imobil – Stație epurare Corlățești, situat în Municipiul Ploiești, str. Corlățești, Jud. Prahova, compus din: 1. 

teren în suprafață de 55.435 mp – din acte (55.410 mp – din măsuratori), nr. cadastral 5249. Preț evaluare = 3.435.420 lei (exclusiv T.V.A.); 2. construcții: - C32 post 

transformare – nr. inv.10409, nr. cadastral 5249-C32. Preț evaluare = 121.079 lei (exclusiv T.V.A.); - C34 instalație de compresoare – nr. inv. 10410, nr. cadastral 5249-C34. 

Preț evaluare = 33.914 lei (exclusiv T.V.A.); - C5 instalație pompe - nr. inv. 10415, nr. cadastral 5249-C5. Preț evaluare = 8.269 lei (exclusiv T.V.A.); - C2 birouri - nr. inv. 10411, 

nr. cadastral 5249-C2. Preț evaluare = 131.475 lei(exclusiv T.V.A.); - C4 atelier - nr. inv. 10408, nr. cadastral 5249-C4. Preț evaluare = 82.811 lei (exclusiv T.V.A.). Preț 

evaluare total = 377.548 lei (exclusiv T.V.A.); imobil intabulat în Carte Funciară nr. 121161 (nr. CF vechi 5030 (e:5030)) Ploiești. b) imobil – 9 Mai, trup II, situat în Municipiul 

Ploiești, str. Rudului, nr. 262, jud. Prahova, compus din: 1. teren intravilan curți - construcții, în suprafață de 35.296 mp – din acte ( 35.234 mp – din măsuratori). Preț evaluare 

= 9.160.840 lei (exclusiv T.V.A.); 2. construcții: - C1 magazie în suprafață de157 mp, nr. cadastral 126710-C1. Preț evaluare = 39.103 lei (exclusiv T.V.A.); - C10 clădire 

industrială birouri în suprafață de 172 mp, nr. cadastral 126710-C2. Preț evaluare = 77.579 lei (exclusiv T.V.A.); - C11 clădire industrială birouri în suprafață de 84 mp, nr. 

cadastral 126710-C3. Preț evaluare = 37.887 lei (exclusiv T.V.A.); - C12 magazie în suprafață de 547 mp, nr. cadastral 126710-C4. Preț evaluare = 319.130 lei (exclusiv 

T.V.A.); - C16 magazie în suprafață de 823 mp, nr. cadastral 126710-C5. Preț evaluare = 2.240 lei (exclusiv T.V.A.); - C18 clădire industrială Gabxa în suprafață de 231 mp, nr. 

cadastral 126710-C6. Preț evaluare = 268 lei (exclusiv T.V.A.); - C2 magazie în suprafață de 198 mp, nr. cadastral 126710-C7. Preț evaluare = 29.349 lei (exclusiv T.V.A.); - 

C22 anexă în suprafață de 11 mp, nr. cadastral 126710-C8. Preț evaluare = 65 lei (exclusiv T.V.A.); - C23 clădire industrială turn în suprafață de 410 mp, nr. cadastral 126710- 

C9. Preț evaluare = 2.898 lei (exclusiv T.V.A.); - C25 platformă betonată în suprafață de 394 mp, nr. cadastral 126710-C10. Preț evaluare = 17.195 lei (exclusiv T.V.A.); - C27 

platformă betonată în suprafață de 926 mp, nr. cadastral 126710-C11. Preț evaluare = 40.413 lei (exclusiv T.V.A.); - C28 clădire industrială PT în suprafață de 42 mp, nr. 

cadastral 126710-C12. Preț evaluare = 17.425 lei (exclusiv T.V.A.); - C29 anexă în suprafață de 110 mp, nr. cadastral 126710-C13. Preț evaluare = 9.406 lei (exclusiv T.V.A.); - 

C3 atelier în suprafață de 683 mp, nr. cadastral 126710-C14. Preț evaluare = 151.124 lei (exclusiv T.V.A.); - C30 magazie în suprafață de 88 mp, nr. cadastral 126710-C15. Preț 

evaluare = 10.521 lei (exclusiv T.V.A.); - C31 magazie în suprafață de 47 mp, nr. cadastral 126710-C16. Preț evaluare = 5.619 lei (exclusiv T.V.A.); - C32 magazie în suprafață 

de 42 mp, nr. cadastral 126710-C17. Preț evaluare = 5.021 lei (exclusiv T.V.A.); - C33 clădire birouri în suprafață de 177 mp, nr. cadastral 126710-C18. Preț evaluare = 86.887 

lei (exclusiv T.V.A.); - C34 magazie în suprafață de 79 mp, nr. cadastral 126710-C19. Preț evaluare = 1.917 lei (exclusiv T.V.A.); - C35 clădire birouri în suprafață de 648 mp, nr. 

cadastral 126710-C20. Preț evaluare = 397.619 lei (exclusiv T.V.A.); - C37 anexa în suprafață de 79 mp, nr. cadastral 126710-C21. Preț evaluare = 1.643 lei (exclusiv T.V.A.); - 

C4 atelier în suprafață de 83 mp, nr. cadastral 126710-C22. Preț evaluare = 4.289 lei (exclusiv T.V.A.); - C5 magazie în suprafață de 41 mp, nr. cadastral 126710-C23. Preț 

evaluare = 2.479 lei (exclusiv T.V.A.); - C6 atelier în suprafață de 170 mp, nr. cadastral 126710-C24. Preț evaluare = 28.943 lei (exclusiv T.V.A.); - C8 clădire betonată în 

suprafață de 1328 mp, nr. cadastral 126710-C25. Preț evaluare = 57.957 lei (exclusiv T.V.A.); - C9 clădire industrială PM în suprafață de 19 mp, nr. cadastral 126710-C26. Preț 

evaluare = 113 lei (exclusiv T.V.A.). Preț evaluare total = 1.347.090 lei (exclusiv T.V.A.); imobil intabulat în Cartea Funciară nr. 126710 (nr. CF vechi 53754) Ploiești, nr. 

cadastral vechi 103036. Cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1),  coroborate
(continuare în pagina următoare)
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pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înşti-
inţeze 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 vânzarii prin 
licitație, până în ziua precedentă termenului de 
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la 
licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprez-
entând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (în 
contul RO54TREZ4065067XXX019752, deschis la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, beneficiar D.G.R.F.P. 
Iași - A.J.F.P. Iași, cod fiscal 4540909); împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru 
persoanele juridice de naţionalitate română, copie de 
pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba 
română; pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali 
că nu au obligaţii fiscale restante; declaraţie pe 
proprie răspundere autentificată prin notariat, din 
care să rezulte că au fost respectate prevederile art. 
157, pct. 3 din H.G. nr. 1050/2004, pentru aprobarea 
normelor metodologice a O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în sensul că “ 
debitorul nu va licita nici personal, nici prin persoană 
interpusă’’ urmând să se prezinte la data stabilită 
pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Ofer-
tanții au dreptul de a - și retrage oferta scrisă numai 
înainte de data limită stabilită pentru depunerea 
ofertelor, respectiv ziua precedentă licitației, în inter-
valul orar 8.00 – 16.00 în baza unei solicitări scrise. 
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestaţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare 
sau luare la cunostinţă, în conformitate cu preve-
derile art. 172 și art. 173 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 
alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 
Data afişării: 24.04.2015.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași. Nr. înreg. 23176/ 23.04.2015. 
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile / 
ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015, luna mai, 
ziua 07, ora 10. 00. În temeiul art. 162 alin. (2) din 
O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
se face cunoscut că în ziua de 07, luna mai, anul 
2015, ora 10,00, în localitatea Iaşi, str. Anastasie 
Panu nr. 26 se vor vinde prin vânzare la licitaţie, 
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorilor: 
1. SC “Mario Instal” SRL cu domiciliul fiscal în jud. 
Iaşi, loc. Holboca; com. Holboca; CUI  20548114; 
Dosar executare 99. I. Proprietate imobiliară: Teren 
intravilan (liber) în suprafață totală de 1.694,07 mp 
situat în municipiul Iași; zona Bucium, categorie de 
folosință livadă (3 parcele: 705,60 mp; 705,60 mp; 
282,87 mp) Carte Funciară nr. 39621. Preț de pornire 
a licitației: 57.800 lei (exclusiv TVA). Creditori: 
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Iași, D.E.F.P. Locale Iași; Sarcini: 1. Ipotecă 
rang I – ANAF – Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași înscrisă sub nr. 83202/ 83205/ 
83207/ 14.09.2011; 2. Ipotecă rang II – D.E.F.P. 
Locale Iași înscrisă sub nr. 102345/ 102348/ 102350/ 
25.09.2013; II.  Proprietate imobiliară: Teren extra-
vilan (liber) în suprafață totală de 1.000 mp situat în 
municipiul Iași; zona Bucium, categorie de folosință 
pădure. Carte Funciară nr. 62497. Preț de pornire a 
licitației: 57.300 lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF 
– Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași; 
Sarcini: 1. Ipotecă rang I – ANAF – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Iași înscrisă sub nr. 
83209/ 14.09.2011. Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa la sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam.108; 
sau la telefon 213332, int. 2111 sau 2113 – insp. 
Buimac Razvan. 2. SC “Amateos” SRL cu domiciliul 
fiscal în jud. Iaşi, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 101; 
sc. B; et. 1; ap. 7, CUI  5387596. Dosar executare 
1257. Ansamblu de bunuri imobile, situate în com. 
Miroslava compus din: I. Clădire abator cu supraf. 
construită de 112,45 mp și supraf. utilă de 87,79 mp; 

- Pod basculă cu supraf. construită de 3,75 mp; - 
Garaj cu supraf. utilă de 183,83 mp și 214,29 mp; - 
Grup sanitar cu supraf. utilă de 12,60 mp; - Sală 
preparate cu supraf. utilă de 367,23 mp și supraf. 
construită de 427,81 mp; - Cameră frig cu supraf. 
construită de 54,47 mp; II. Teren intravilan în supra-
față de 4218,37 mp (pe care este construită clădirea 
abator și anexele). Creditori: B.R.D - G.S.G. SA, 
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Iași, BEJ – Chiriac Catalin Razvan; Sarcini: 
1. Ipotecă rang I – B.R.D - G.S.G. SA – înscrisă sub 
nr. 57866/ 08.08.2007; 2. Ipotecă rang II – ANAF – 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, 
înscrisă sub nr. 73535/ 10.07.2013; 3. Ipotecă rang III 
– BEJ – Chiriac Catalin Razvan (somația nr. 558/ 
19.08.2014) – înscrisă sub nr. 100575/ 20.08.2014. III. 
Teren în suprafață de 857 mp (800 mp categoria de 
folosință vie și 57 mp categoria de folosință curți 
construcții) situat în intravilanul com. Miroslava. 
Creditori: ANAF – Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași; Sarcini: 1. Ipotecă rang I – 
ANAF – Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Iași, înscrisă sub nr. 73541 și nr. 73553/ 
10.07.2013. Prețul de pornire a licitației pentru 
poziția I, II și III este de 1.085.421 lei (exclusiv TVA). 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la 
sediul AJFP Iaşi, mezanin; cam.108; sau la telefon 
213332, int. 2111 sau 2113 – cons. Damian C. 3. SC 
”TAR “ SRL cu domiciliul fiscal în jud. Iaşi, str. 
Calea Chișinăului nr. 6; CUI 3634223. Dosar execu-
tare T-1. Proprietate imobiliară situată în com. 
Tomești, compusă din: - Clădire C1 – Abator cu 
suprafața construită de 2.792 mp; - Clădire C2 – 
Copertină cu suprafața desfășurată de 283 mp; - 
Clădire C3 - Magazie cu suprafața construită de 587 
mp; - Clădire C4 – Magazie cu suprafața de 68 mp; 
- Cladire C5 –  Cabină poartă cu suprafața construită 
de 17 mp; - Teren intravilan – categoria Cc în supra-
față de 9.897 mp. Preț de pornire a licitației 467.400 
lei (exclusiv TVA). Creditori: ANAF – Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Iași. Sarcini: 1. 
Ipotecă rang I – ANAF – Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Iași, înscrisă sub nr. 65332/ 
08.10.2009 și nr. 108689/ 10.10.2013. Pentru infor-
maţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul AJFP 
Iaşi, mezanin; cam. 107; sau la telefon  213332, int. 
2110 sau 2236 – cons. Maxim A. *) Cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile/  
imobile este de 24% în conformitate cu prevederile 
art. 128, alin. (3); lit. b; din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulte-
rioare şi pct. 4, alin. (3) din Normele de aplicarea 
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 
despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în 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 
p o r n i r e  a  l i c i t a ţ i e i  ( î n  c o n t u l  R O 
54TREZ4065067XXX019752, deschis la Trezoreria 
Municipiului Iaşi, beneficiar A.J.F.P. Iaşi, cod fiscal 
4540909); împuternicirea persoanei care îl reprezintă 
pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionali-
tate română, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 
pentru persoanele juridice străine, actul de înmatric-
ulare tradus în limba română; pentru persoanele 
fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale 
restante; declaraţie pe proprie răspundere autentifi-
cată prin notariat, din care să rezulte că au fost 
respectate prevederile art. 157, pct. 3 din H.G. 
1050/2004, pentru aprobarea normelor metodologice 
a O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată în sensul că “debitorul nu va licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă’’ urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul 
fixat în acest scop. Ofertanții au dreptul de a-și 
retrage oferta scrisă numai înainte de data limită 
stabilită pentru depunerea ofertelor, respectiv ziua 
precedentă licitației, în intervalul orar 8.00 – 16.00 în 
baza unei solicitări scrise. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la 
instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare la cunoștinţă, în 
conformitate cu prevederile art. 172, și art. 173 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (2), lit. d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Data afişării: 24.04.2015.

Oraşul Cernavodă, organizează licitaţie publică 
deschisă în data de 21.05.2015, ora 10,00, în sala 10 a 
Primăriei Cernavodă, în vederea  închirierii unor 
terenuri, conform  HCL nr. 15/26.01.2015, HCL 
306/24.11.2014 , HCL 151/27.05.2013 şi spaţii comer-
ciale conform HCL 76/2008, HCL 44/2013 şi HCL 
252/2013. Închiriere terenuri: 1. Teren Zona Argos, în 
suprafaţă de 35 mp, 2 loturi in suprafaţă de 17,5 mp 
fiecare, pentru amplasare de construcţii provizorii 
garaje cf. HCL nr. 151/27 05 2013 – preţul de pornire 
0.46 lei/mp/lună; 2. Teren  situat în str. Canalului, 

lângă latura estică a Lessoplast în suprafaţă de 700 
mp, pentru construcţie parcare şi clădire provizorie 
servicii de maşini grele, cf HCL nr. 306/24.11.2014 – 
preţul de pornire 0,46 lei/mp/lună; 3. Teren situat în 
zona Penny, pe drum tehnologic, în suprafaţă de 630 
mp, lot 1A dezmembrat din lot A, pentru prestări 
servicii de mică industrie cu drept de preempţiune 
pentru persoana de specialitate atestată în tâmplărie, 
dulgherie – preţul de pornire 0,13 lei/mp/an. Închir-
iere spatii comerciale: str. Unirii-Piata Unirii; 1. 
Spaţiul 1, etaj, cu destinaţia de spaţiu comercial 
alimentar/ nealimentar şi prestări servicii - suprafaţa 
12,00 mp, situat în str,Unirii - Piaţa Unirii – preţul de 
pornire la licitaţie 2,20 lei/mp/luna  (conform HCL 
nr. 325/16.12.2014); 2. Spaţiul 6, etaj, cu destinaţia de 
spaţiu comercial alimentar/ nealimentar şi prestări 
servicii -  suprafaţa 24,90 mp, situat în str,Unirii - 
Piaţa Unirii – preţul de pornire la licitaţie 2,20 lei/
mp/luna (conform HCL nr. 325/16.12.2014); Piata 
Columbia. 1. Spaţiul 1- suprafaţa de 21.27 mp, cu 
destinaţia de spaţiu comercial alimentar / neali-
mentar ( conform HCL NR. 44/25.02.2013).- preţul 
de pornire la licitaţie 2,20 lei/mp/luna (conform HCL 
nr. 325/16.12.2014. Str. Cazărmii Nr. 6/Parter- incinta 
Cantinei 1. Spaţiul 1 , parter cu destinaţia de sală de 
pregătire în suprafaţă de 42,26 mp – preţul de 
pornire la licitaţie  este de 1,10 lei/mp/lună conform 
HCL nr. 325/16.12.2014. Caietele de sarcini se ridică 
de la sediul Primăriei Cernavodă, Compartiment 
Patrimoniu şi Cadastru, contra cost (10 lei), începând 
cu data de 28.04..2015 până la data de 18.05.2015, 
ora 15,00. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 
0241 / 487114, 487121 – persoane de contact - Greavu 
Maria/ Beraru Dumitriţa.

PIERDERI
Arundo Design Consulting S.R.L., având nr. de 
ordine în Registrul Comerțului J23/3422/18.11.2013, 
C.U.I. 27433022 din data de 28.09.2010, declară 
pierdut certificat de înregistrare duplicat, având seria 
B nr. 2882682, pentru sediul social din Oraș Braga-
diru, Șos. Alexandriei, nr. 157, Jud. Ilfov. Îl declar nul.

Stănescu Berculică– administrator al S.C. REL COM 
S.R.L., C.U.I. 20892389, cu sediul în sat. Lunca 
Cetățuii, str. Ghioceilor nr. 169, com. Ciurea, jud. 
Iași, anunț că în data 10 martie 2015, mi-au fost 
sustrase din mașină (parcarea de la Piața Nicolina- 
Iași), toate actele contabile ale societății împreună cu 
alte documente şi lucruri personale.

Pierdut CPI marfă nr. 0210515000 eliberat la data 
12.08.2013 de A.R.R. Mehedinți pe numele  Boșog 
Cristian. Se declară nul!

(continuare din pagina anterioară)
cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare este de 24%. Bunurile imobile mai sus menționate 

sunt grevate de următoarele: Creditor: D.G.R.F.P. București. Sarcini: - Contract de ipotecă imobiliară, autentificat de Biroul Notarial Public Cercel Claudia Elena, prin Încheierea 

de Autentificare nr. 601/21.03.2013. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 

pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă 

termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă 

de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 

interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 

172 și art. 173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. 

(2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de 

executare silită, nu este obligatorie contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul A.J.F.P. Prahova – Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, 

camera11 sau la telefon: 0244.407710, int. 168. Data afișării: 27.04.2015.


