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OFERTE SERVICIU
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu expe-
rienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia de 
director vânzări, pentru distribuţie naţională. CV 
se pot trimite pe adresa de email office@happy-
fursec.ro.

Căutăm persoane motivate să lucreze în cămine 
pentru bătrâni cu diplomă de Asistent Medical 
Generalist, în Germania. Salariu minim de 1700 
euro brut. Cunoaşterea limbii germane constitue 
un avantaj dar nu este obligatoriu. Dacă sunteţi 
pe placul nostru va oferim curs de limba 
germană, recunoaşterea diplomei, ajutor pentru 
găsirea unei locuinţe cât şi integrarea dumnea-
voastră în societatea germană. Aşteptăm CV-urile 
dumneavoastră la adresa: LIA Pflege Gmbh, 
Markenstr. 72, 33397 Rietberg, Germania sau pe 
e-mail: gf@sozialstation24.de. Tel: 0049 
5244/905016.

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Alexandru Trestio-
reanu” Bucureşti scoate la concurs, conform HG 
286/2011 un post vacant contractual de Șef 
Birou- economist specialist IA, în cadrul Biroului 
Aprovizionare. Cerințe pentru ocuparea postului: 
diplomă de licență în specialitate economică, 6 
ani şi 6 luni vechime în specialitate economică, 
concurs pentru ocuparea postului. Dosarele de 
concurs se depun la Serv. RUNOS din cadrul 
Institutului până la data de 14.09.2015, ora 15.00. 
Proba scrisă va avea loc în data de 21.09.2015, 
ora 9.00, iar proba interviu va avea loc în data de 
23.09.2015, ora 9.00, la sediul Institutului din Șos.
Fundeni, nr.252, sect.2, Bucureşti. Mai multe 
informații pot fi obținute la avizierul institutului 
şi pe site-ul www.iob.ro.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, 
cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinate a  următoarele posturi 
temporar vacante  în cadrul structurilor organi-
zatorice din spital după cum urmează: - 2 posturi 
asistent medical generalist debutant (pl) - bloc 
operator neurochirurgie III; - 1 post asistent 
medical generalist debutant (pl) - bloc operator 
ortopedie; -  3 posturi infirmieră debutant - bloc 
operator; - 1 post referent debutant - serviciul 
R.U.N.O.S. Concursul se va desfăşura la sediul 

instituţiei, şi va cuprinde trei probe, astfel: 1. 
Proba scrisă – 22.09.2015, ORA 09.00., în amfi-
teatrul centrului de excelenţă în neurochirurgie. 
2. proba practică – 25.09.2015, ORA 09.00., în 
cadrul secţiilor. 3. interviul – 30.09.2015, ORA 
09.00., în cadrul secţiilor. Persoanele interesate 
pot depune dosarul de înscriere la concurs în 
perioada 07.09.2015- 11.09.2015 (inclusiv), ora 
15.00, la sediul spitalului - Serviciul R.U.N.O.S. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021 
334 30 25, interior 1122 şi  1123 –Serviciul 
R.U.N.O.S. şi pe site-ul spitalului www.bagda-
sar-arseni.ro.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, 
cu sediul în Bucureşti, Șoseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante  în cadrul structurilor organizatorice din 
spital după cum urmează: - 7 posturi asistent 
medical generalist debutant (PL). Fără vechime 

în specialitatea postului; - 9 posturi asistent 
medical generalist (PL). Minim 6 luni vechime în 
specialitatea postului; - 2 posturi asistent medical 
generalist principal (PL). Certificat de grad prin-
cipal şi 5 ani vechime în specialitatea postului; - 1 
post asistent farmacie debutant (PL), Fără 

vechime în specialitatea postului; - 1 post asistent 
farmacie (PL), Minim 6 luni vechime în speciali-
tatea postului; - 1 post asistent laborator debutant 
(PL), Fără vechime în specialitatea postului. - 1 
post asistent radiologie debutant (PL). Fără 
vechime în specialitatea postului. - 2 posturi 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 29365226. Nr. 18535/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 09.15, în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6-8 se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Chateau 
Amava S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, 
sc. 1B, etj. 1, ap. 4, cod fiscal 29365229, în dosar de executare nr. 29365229, prețul 
de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Renault Z 
LZBB Fluence, an fabric. 2009, sș: VF1LZBB0641988205, capacitatea cilindrică 
1461 cmc, culoare gri, nr. înmatriculare CL -33-DON, valoare 16.154 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate urmatoarele 
privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice 
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data 
stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluţiei 22 
Dec. 1989 nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. 18537/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 09.45, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Katila 
S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, str. Stejarului, nr. 7, bl. D7, sc. 1B, 
etj. 1, ap. 3, cod fiscal 23066241, în dosar de executare nr. 23066241, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară furgon Fiat 
Ducato JTD, an fabric. 2000, ss ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 
cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-TRT, valoare 5.705 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluţiei 22 
Dec. 1989 nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 17212849. Nr. 18539/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 10.15, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sindeco 
S.R.L. cu sediul în jud. Călăraşi, mun. Călăraşi, str. Lalelelor, nr. 1, bl. M6 (PA3), sc. 
2, etj. 2, ap. 30, cod fiscal 17212849, în dosar de executare nr. 17212849, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Wolkswagen 
Touareg, an fabric. 2011, sş: WVGZZZ7PZBDO44934, capacitatea cilindrică 2967 
cmc, culoare negru, nr. înmatriculare CL-04-GCL, valoare 45.232 lei. Asupra bunului 
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale 
altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

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 Slănic. Biroul Colectare 
Executare Silită. S.F.O. Slănic anunță 
organizarea licitației la sediul din strada 
23 August, nr. 13, oraș Slănic, privind 
vânzarea: - Teren intravilan – fâneață – 
1497 m.p., situat în orașul Slănic, jud. 
Prahova, punctul “Zapodie”, tarla 14, 
parcela 241/1, prețul de pornire al 
licitației este 40200 lei exclusiv TVA, în 
data de 24.09.2015, ora 10.00. 
Anunțul nr. 12082 din 27.08.2015 
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 nr. de telefon 0244.240976, 
persoană de contact Buzea Radu. Data 
afișării: 28.08.2015.

ANUNȚURI
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asistent radiologie (PL). Minim 6 luni vechime în 
specialitatea postului. 5 posturi registrator 
medical debutant. 1 posturi registrator medical, 6 
luni vechime în activitate. - 23 posturi infirmier 
debutant, Fără vechime în specialitate; - 2 Posturi 
Infirmier, Minimum 6 luni vechime în specialitate 
și curs infirmier; - 6 posturi brancardier. 
concursul se va desfășura la sediul instituţiei și va 
cuprinde trei probe, astfel: 1. Proba scrisă – 
22.09.2015, ora 09.00., în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în neurochirurgie. 2. Proba practică – 
25.09.2015, ora 09.00., în cadrul secţiilor. 3. 
Interviul – 30.09.2015, ora 09.00., în cadrul secţi-
ilor. Persoanele interesate pot depune dosarul de 
înscriere în perioada 31.09.2015 - 11.09.2015 
(inclusiv), ora 15.00, la sediul spitalului - Servi-
ciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122  și  
1123. Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro. Manager, Prof. univ. dr. 
Gorgan Radu Mircea. Manager, Prof. univ. dr. 
Gorgan Radu Mircea.

VÂNZĂRI CASE/VILE
Căzănești - Ialomiţa, vând 10Ha teren arabil, 
extravilan, comasat, intabulare, cadastru, negoci-
abil, 6500 E/ha. 0787.824.113.

Vând gospodărie (două clădiri+livadă pomi), 
com. Călinești, jud. Argeș, la 12 km de Pitești. 
Suprafață: 1560 mp. Preț: 29.000 euro negociabil. 
Tel. 0722.651.895.

CITAȚII
Se citează Ciurdariu Mihaela Laura, în calitate 
de pârâtă, la Judecătoria Arad, în dosar NR. 
3813/55/2015, pentru data de 16.09.2015, ora 
08,30, în proces cu reclamantul Râncă Dacian 
Ionel, având ca obiect pretenţii.

Numiții Hălăucă Eugenia și Hălăucă I. 
Alexandru sunt chemaţi la Tribunalul Iași, în 
calitate de intimaţi, la data de 14 septembrie 
2015, ora 8.30, în dosar nr. 391/286/2013, având 
ca obiect apel fond funciar, în contradictor cu 
Bulgovici Verginia.

În data de 8 septembrie 2015  este citată la Judecă-
toria Iași, Complet 22, ora 13.00, numita Lefter 
Maria în calitate de pârâtă divorț fără minori în 
Dosar 40421/245/2014 în contradictor cu Lefter 
Andrei. În caz de neprezentare se judecată în lipsă.

Numitul Melinte Teodor, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Municipiul Botoșani, Bulevardul 
Mihai Eminescu nr. 139, judeţul Botoșani, este 
citat în calitate de pârât în dosarul nr. 
5335/193/2015, având ca obiect acţiune în 
răspundere contractuală, la Judecătoria Boto-
șani, pentru termenul de judecată din data de 
14.09.2015, complet C21, orele 8.30, în contradic-
toriu cu SC Nova Apaserv SA Botoșani.

Sandu Traian este chemat la Judecătoria Iași 
pentru ziua de 29.09.2015, ora 8:30, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 36976/245/2014, cauza având 
ca obiect divorț în contradictoriu cu Sandu 
Marieta, în calitate de reclamantă.

Judecătoria Vălenii de Munte, judeţul Prahova, 
faţă de dispoziţiile încheierii de ședinţa din 
11.08.2015 din dosarul nr. 1742/331/2015, prin 
care se invocă de către reclamanţii Chircă Ion 
Marius, Chircă Silviu Ciprian, domiciliaţi în 
orașul Slănic, str. Fintana Rece nr. 8, jud. 
Prahova, dobândirea dreptului de proprietate că 
urmare a efectului prescripţiei achizitive de lungă 
durată pentru imobilul teren în suprafaţă de 450 
mp, situat în intravilanul orașului Slănic, str. 
Fintana Rece, nr.8, T49, Cc 389, jud. Prahova se 
emite Somaţia, prin care toţi cei interesaţi pot 
face opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea 
celei din urmă publicaţii, în lipsa opoziţiei formu-
lată în termen procedural, se va trece la judecarea 
cererii. Menţionăm că imobilul este deţinut de 
către reclamanţii Chircă Ion Marius, Chircă 
Silviu Ciprian, domiciliaţi în orașul Slănic, str. 
Fintana Rece nr.8, jud. Prahova.

Întreprinderea Individuală Panţiru Gigi CUI: 
28259600 (și ÎI PANŢIRU GIGI Prin Titular 
PANŢIRU GIGI) cu sediul în sat Potângeni, 
comuna Movileni, jud. Iași, este chemată de 
Judecătoria Iași (str. Anastasie Panu 25) în 
dosarul nr. 12782/245/2015, Sala 1, complet c16, 

în 21 octombrie 2015, ora 08:30, în calitate de 
pârât, în proces cu Asociaţia de proprietari str. 
Primăverii 11 P1 în calitate de reclamant. 
Obiectul dosarului: rezoluţiune contract și resti-

tuire sumă.  Prin această citaţie cel citat este 
prezumat că are în cunoștinţă  și termenele de 
judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia a 
fost emisă.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 18534/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015 
orele 09.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Auger 
Petrus S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Ștefan Cel Mare, cod fiscal 6144099, în 
dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție atelier mecanic + birouri, în suprafață de 449,94 
mp și teren intravilan aferent construcției 2.529,1961 mp, situată în loc. Ștefan Cel 
Mare, jud. Călărași, valoare  de 190.789 lei. Asupra bunului care face obiectul 
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: - 
act notarial nr. 116/14.01.2009 – CEC Bank, Sucursala Călărași; - act administrativ 
nr. 318/2013 din 18.06.2013 – BEJA Mihalcea și Serban; - Hotărâre judecătorească 
nr. 3335/202 dn 21.05.2014 – BEJ Cosoreanu Iulian Ilie. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 21706824. Nr. 18540/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 10.45, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Omnia 
Consulting & Service S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, Str. Viitor, nr. 
198, cod fiscal 21706814, în dosar de executare nr. 21706824, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism (utilizare multiplă) Ford 
Transit, an fabric. 2001, sș: WFOHXXGBFH1D88053, capacitatea cilindrică 2402 
cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-RJT, valoare 12.895 lei; - Autoturism 
(utilizare multiplă) Ford Transit, an fabric. 2006, sș: WFOHXXXTTFXP49671, 
capacitatea cilindrică 2402 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare CL-03-JZJ, valoare 
15.247 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 18538/25.08.2015. În temeiul 
art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face 
cunoscut că în data de 10.09.2015, orele 10.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va 
ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate 
aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, Mrj. 
Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod fiscal 14041558, în dosar de executare nr. 
14041558, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - 
Auto tu r i sm Mercedes  Benz  C  180-Combi ,  an  fabr i c .  2002 ,  sș : 
WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 7.542 lei. Asupra 
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice 
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data 
stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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DIVERSE
Anunţ. A fost depusă la Tribunalul municipiului 
Bucureşti cererea de înfiinţare a Partidului Agri-
cultorilor din România.

Zara Andrei, cunoscut şi sub numele purtat 
anterior, acela de Șomăcescu Iuliu, cu domiciliul 
în Bucureşti, str. Franceză nr. 52, etaj 3, ap. 19, 
sector 3, succesibilul defunctei Șomăcescu 
Eugenia, decedată la data de 22.04.2013, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Sf. Elefterie 
nr.15, sector 5, CNP 2460411400253, este 
chemat la S.P.N. Stoica şi Vişinoiu, cu sediul în 
Bucureşti, str. Dr. Lister nr. 3, sector 5, în ziua de 
15 septembie 2015, ora 10 a.m., pentru a lua 
parte la dezbaterile succesorale ce vor avea loc 
în această zi.

Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare. S.N.T.G.N.-Transgaz S.A. Medias, strada 
Piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, Mediaş, 
Sibiu,România anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare pentru 
proiectul ,, Dezvoltarea pe teritoriul României a 

Sistemului Naţional de Transport Gaze Natu-
rale pe coridorul Bulgaria-România-Unga-
ria-Austria’’, propus a fi amplasat în judeţele 
Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeş, Olt, 
Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Caraş-Severin,Timiş şi 
Arad, titular S.N.T.G.N.-Transgaz S.A. Medias. 
Informaţiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei 
nr.294, sector 6,  Bucureşti  şi  la sediul 
S.N.T.G.N.-Transgaz S.A. Medias, în zilele de 
luni - joi, între orele 08:20 – 15:30 şi vineri, între 
orele 08:00 – 13:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, Splaiul Indepen-
denţei nr.294, sector 6, Bucureşti sau la sediile. 
APM Giurgiu -Șos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, 
Judeţul Giurgiu. APM Teleorman - Alexandria, 
Strada Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman. APM 
Dâmbovița - Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr. 1, 
judeţul Dâmboviţa. APM Argeş - Piteşti, Strada 
Egalităţii, nr. 50, judeţul Argeş. APM Olt - 
Slatina, Strada Ion Moroşanu, nr. 2, judeţul Olt. 
APM Vâlcea - Râmnicu Vâlcea, Strada Remus 
Belu,  nr. 6, judeţul Vâlcea. APM Gorj - Târgu 

Jiu, str. Unirii nr. 76, judeţul Gorj. APM Hune-
doara - Deva, Strada Aurel Vlaicu, nr. 25, 
judeţul Hunedoara. APM Caraş-Severin - 
Reşiţa, Strada Petru Maior, nr. 73, judeţul Caraş 
Severin. APM Timiş - Timişoara, B-dul Liviu 
Rebreanu nr.18-18A, judeţul Timiş. APM Arad 
- Arad, B-dul Dragalina, nr. 16, judeţul Arad, 
precum şi la adresa de e-mail: autorizari@anpm.
ro sau la următoarea adresă de internet http://
www.anpm.ro/reglementari/acordul de mediu/
decizii etapa de încadrare. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la sediul 
sediul ANPM, precum şi la următoarea adresă 
de e-mail: autorizari@anpm.ro.

LICITAȚII
Spitalul Clinic Colentina organizează în data de 
07.09.2015, ora 11.00, procedura de atribuire 
pentru servicii de catering conf.anexa 2B. Docu-
mentaţia de atribuire poate fi ridicată de  la 
Birou achiziţii până în data de 04.09.2015, ora 
10.00. Biroul Achiziţii, tel.: 021.317.47.85, fax: 
021.316.55.12.

CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează 
bunuri/servicii/lucrări, confom Normelor 
procedurale interne de achiziţii, aprobate 
prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii nr. 4 din 29.04.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
nr. 2823/20.05.2014, partea a IV-a, Norme 
revizuite prin Decizia nr 8/10.06.2015 a 
Consiliului de Administraţie al societăţii. În 
perioada 21.08-27.08.2015 au fost postate pe 
site-ul CONPET următoarele achiziţii: Invi-
taţiile/anunţurile de participare, însoţite de 
documentele care stau la baza întocmirii 
ofertelor, se găsesc pe pagina proprie de 
internet (www.conpet.ro), la secţiunea Achi-
ziţii publice. 1. Furnizare 1 buc., sistem de 
inspecţie interioară prover. Director Departa-
ment Managementul Achiziţiilor şi Investiţi-
ilor - Ing. Radu Albu. Șef serviciu achiziţii Jr. 
Agripina Tircavu.

Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, organizează 
licitaţie publică deschisă, în data de 16.09.2015 
pentru: -concesionare teren în suprafaţa de 338 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 26178177. Nr. 18533/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 08.45, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Agrotehnic 
Suport Dragoș Vodă S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, loc. Călărași, cod fiscal 
26178177, în dosar de executare nr. 26168177, prețul de pornire al licitației pentru 
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combina Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie 
6112014749, valoare 257.115 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de 
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Gaj în favoarea 
Intesa Sanpaolo Bank România SA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra 
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data 
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 
prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare 
însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la 
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de 
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară 
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie 
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice 
străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice 
române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe 
pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data 
stabilită pentru licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel 
interesat poate introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. 
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș 
anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Colour & Sound Club SRL – Ștefănești, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Combină cu 8 funcții: timer, vaporizator, lampă 
cu ozon, 550 lei; pat tratament facial dotat cu motor, din PVC, metal, lemn, 
dimensiuni: 183 x 62 x 64 cm, 400 lei; unitate spălare coafor, material piele, 
ceramic, inox, dimensiuni: 110 x 60 x 100 cm, 300 lei. Prețurile menționate 
reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia 
licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 
din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul 
RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 11-09-2015, ora 14:00. 
Licitația va avea loc în data de 14-09-2015, ora 11:00, la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de 
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP – Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș 
anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Constant Multifunctional SRL - Valea Mare – Podgoria, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Dacia 1305 PU-NDC-RIFR, serie șasiu 
UU1D16119Y2933054, an fabricație 2000, nr. înmatriculare AG-23-CMF. Valoare 
[Ron, fără TVA]: 1.200 lei. Prețurile menționate reprezinta 50% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis 
la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte 
documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în 
ziua de 11-09-2015, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 14-09-2015, ora 
14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, 
camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept 
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la 
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 
0248.211511 - 3252.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14934641. Nr. 18552/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 11.00, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marsim 
Construct S.R.L. cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, Str. Belșugului, nr. 9, bl. 
I1, sc. 1, ap. 3, cod fiscal 14934641, în dosar de executare nr. 14934641, prețul de 
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Buldo excavator BCKHOE 
New Holland NH95 PN, an fabricație 1999, valoare 71.136 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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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. ESPCM. 
103104/27.08.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscalã, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile și 
imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 11, după cum urmează: 1. În data de 08, luna septembrie, 
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Hidraulica Uzina Mecanica 
Plopeni S.A. cu domiciliul fiscal declarat în Orș. Plopeni, str. Republicii, nr. 1, jud. Prahova, C.U.I. 15983987, dosar de executare nr. 
167: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este 
cazul) Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, (lei): Mașină frezat danturat FD 250S 300 – nr. inv. 200338, 18.983 lei; Mașină 
de rectificat tachella – nr. inv. 200340, 146.849 lei; Mașină de debitat cu bandă Kasto – nr. inv. 202367, 25.078 lei; Mașină de 
măsurat în coordonate 3D – nr. inv. 308821, 20.927 lei; Compresor Vario 22-08 TR 500 – nr. inv. 202372, 4.870 lei; Instalație de 
încălzire cu panouri ceramice – nr. inv. 2901, 33.079 lei; Centru vertical cu comandă numerică Okuma CNC VMC MB46 VAE – nr. 
inv. 202369, 136.400 lei; Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2895, 10.901 lei; Electrocompresor ECE 6 – nr. inv. 2896, 10.901 lei; 
Motostivuitor – nr. inv. 42859 5.721 lei; Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2888, 8.669 lei; Cazan RMG 90 cu 
echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2889, 8.669 lei; Cazan RMG 90 cu echip. de montaj și accesorii – nr. inv. 2890, 8.669 lei; 
Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202360 111.237 lei; Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202361, 
85.639 lei; Strung cu comandă numerică Okuma – nr. inv. 202362, 90.049 lei. Cota TVA: 24%. 2. În data de 09 luna septembrie, 
anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Intreprinderea Construcții 
Instalații Montaje S.A., cu domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Democrației, nr. 103, cod de identificare fiscală 6101373, dosar de 
executare nr. 125: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 
bunurile, dacă este cazul), Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA: 1. Stație betoane Liebherr număr de inventar 21112, 
554.850 lei; 2. Buldoexcavator JCB 3CX, număr de inventar 21177, 46.875 lei; 3. Buldoexcavator 93WB-5EO, număr de inventar 
21175, 105.525 lei; 4. Mașină automată confecționare etrieri, număr de inventar 21155, 242.475 lei; 5. Foarfecă hidraulică, 
număr de inventar 21192, 48.900 lei; 6. Autoutilitară (basculantă) marca Iveco Magirus MP410E44H/80 CBB1X4, an fabricație 
2004, nr. înmatr. PH-59-URB, număr  de inventar 20981, 88.500 lei; 7. Autoutilitară (basculantă) marca Iveco Magirus 
MP410E44H/80 CBB1X4, an fabricație 2004, nr. înmatr. PH-65-URB, număr de inventar 20984, 86.850 lei; 8. Autoutilitară 
(betonieră) Marca Iveco Magirus AD340T38B HTM904, an fabricație 2006, nr. înmatr. PH-66-URB, număr de inventar 20985, 
110.925 lei; 9. Pompă de sapa Turbosol, număr de inventar 21129, 50.925 lei; 10. Stație sortare și spălare agregate  de râu, 
numere de inventar 21182, 21193, 21194, 21195, 21198, 577.725 lei; 11. Autoutilitară marca Iveco 410E44H/80 CBB1X4, an 
fabricație 2004, nr. înmatr. PH-75-URB, număr de inventar 21103, 84.056 lei; 12. Excavator Samsung, număr de inventar 21149, 
32.689 lei; 13. Autospecializată marca Iveco MP340E35 HB, an fabricație 2000, nr. înmatr. PH-37-URB, număr de inventar 20980, 
71.381 lei; 14. Microbuz marca Ford FAD6 PAT202, an fabricație 2007, nr. înmatr. PH-26-URB, număr de inventar 21104, 19.680 
lei. Cota TVA: 24%. Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 
prevăzute de 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, pînă 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 (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneficiar Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Prahova – C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, 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 judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștințã, în conformitate 
cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicatã, cu modificările 
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de 
procedură fiscală, republicatã, cu modificările și completările ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare silitã, nu este 
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vã puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numãrul 
0244.407710, int. 168. Data afișării : 28.08.2015.

mp situat în sat Ciurbeşti, comuna Miroslava; 
-concesionare teren în suprafaţa de 12.000 mp 
situat în T14, NC 68479, comuna Miroslava. 
Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul 
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. Costul Caietului de 
sarcini este de 50 lei. Data limită pentru depu-
nerea ofertelor: 15.09.2015, orele 16.00.

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organi-
zeazã procedura de negociere directă în scopul 
concesionării unui teren în suprafaţă de 20,00 
mp, aparţinând domeniului privat de interes 
local al municipiului Alexandria, situat  în strada 
Dunării, zona blocurilor L3-L4. Perioada de 
concesionare este de 25 ani. Începerea negocierii 
directe va avea loc la data de 22.09.2015, orele 
11:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, iar ofertele se  primesc la registratura 
Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în 
preziua datei de începere a negocierii directe, 
orele 16:00, într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atribuire poate fi 
studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul 
Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, 
fax. 0247317728. Împotriva procedurii, până la 
momentul adjudecării, se va putea face contes-
taţie la Judecătoria Alexandria (strada Indepen-
denţei, nr.22, Alexandria). Soluţionarea litigiilor 
se realizează la Tribunalul Teleorman-Secţia 
Contencios Administrativ ( strada Ion Creangă, 
nr.53, Alexandria). Clarificările privind proce-
dura de negociere directă se pot obţine maxim 
până la data de 01.07.2015.

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organi-
zează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren 
în suprafaţă de 6,00 mp., aparţinând domeniului 
privat de interes local al municipiului Alexan-
dria, situat în strada Ion Creangă, zona blocului 
456. Licitaţia va avea loc în data de 22.09.2015 
orele 11:00 la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia 
de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, 
contra cost, la sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 
0247317732, int.132, fax. 0247317728.” Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Direcţia 
Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

Sierra Quadrant SPRL, administrator judiciar al 
Dely-Pet S.R.L. (societate în reorganizare, Dosar 
nr.1115/110/2011**, Tribunalul Bacău) în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 118 alin. 4 din Legea 
85/2006 anunţă vânzarea prin negociere directă a 
unui teren arabil în suprafaţă de 1.700,12mp 
situat în intravilanul satului Luncani, com. 
Mărgineni, jud. Bacău, sola 110, parcelă 1595/2, 
nr. cadastral 1789 la preţul oferit de 10.000 eur. 
Supraofertele se înregistrează în termen de 30 de 
zile de la data prezentului anunţ la sediul admi-
nistratorului judiciar din Bacău, str. Alexandru 
cel Bun, nr. 11A. Pasul de supraofertare este de 
1.000 eur. Supraofertantii trebuie să depună 
odată cu oferta o garanţie în valoare de 10% din 
suma oferatav de aceştia în contul bancar al 
Dely-Pet Impex SRL deschis la BRD nr. RO76 
BRDE 040S V037 8600 10400. Regulamentul de 
supraofertare se poate achiziţiona de la sediul 
administratorului judiciar.   Prezentul anunţ 
constituie şi notificare către creditori, debitor şi 
orice persoană fizică sau juridică interesată în 
cauza. Relaţii la tel. 0234/510624-Sierra 
Quadrant SPRL.

Private Liquidation Group IPURL numit lichi-
dator în dosarul nr. 427/111/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC AX 
CONDI SRL, J05/228/2010, CUI: 26567999 
scoate la vânzare prin licitatie publică următoa-
rele bunuri mobile: Uşă metalică, Monitor LCD, 
Telefon Huawei, TV Samsung, Maşină lipit la 
cald 2 buc., Compresor 2 buc., Maşină baxat 
condimente, Dispozitiv ambalat granule 2 buc., 
Prăjitor seminţe 2 buc., Uscător seminţe la un 
preț total de 6.205,00 RON + TVA. Licitația va 
avea loc în 03.09.2015 ora 11:00 la sediul lichida-
torului din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. 
Regulamentul de vânzare se poate obtine de la 
lichidator. Persoanele interesate de participare la 
licitație vor achiziționa un caiet de sarcini privind 
bunurile supuse licitației contra sumei de 50 

RON + TVA. Ofertele se pot depune cu cel puțin 
24 ore înaintea termenului de licitație la sediul 
lichidatorului judiciar sau prin fax: 0359463662 
ori e-mai: office@plginsolv.ro. În cazul în care 
bunurile nu se vor vinde licitația se reia săptă-
mânal, timp de încă 4 săptămâni la aceeaşi oră şi 
la aceeaşi locație.

Se organizează licitaţie publică cu strigare în 
vederea vânzării în conformitate cu prevederile 
Legii 85/2006 a următoarelor active: 1. Sediu 
administrativ central – clădire birouri, situat în 
Brăila, bdul. Al. I. Cuza, nr. 3 et VI, la preţul de 
1.258.000 lei. 2. Teren Şos. Viziru, km. 10, în 
suprafaţă totală de 112.611,59 mp, cu active 
viabile (Atelier reparaţii, clădire protocol, 
drumuri şi platforme, etc.), la preţul de 1.294.030 
lei. 3. Activul Cazan de Apă Fierbinte, situat în 
Brăila, calea Călăraşilor nr. 321B, la preţul de 
1.110.630 lei. 4. Mijloace de transport: Autoutili-
tară 10215 FA 31 la preţul de 10.300 lei; Autouti-
litară Dacia 1307 la preţul de 2.200 lei, 5. 
Mijloace fixe şi obiecte inventor compus din: 
Aparate de măsură, electrice şi electronice, la 
preţul de 8.428 lei; Birotică şi calculatoare la 
preţul de 11.810 lei; Mobilier la preţul de 16.063 
lei; Aparate aer condiţionat, la preţul de 3.270 lei; 
Diverse bunuri la preţul de 658 lei; 6. Stoc de 
magazie, la preţul de 221.727 lei; Preţurile nu 
conţin TVA. Date organizare licitaţie: 03.09.2015, 
10.09.2015, 17.09.2015, 24.09.2015, orele 11.00. 
Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul lichi-
datorului din Brăila, Şos. Focşani, km. 5, contra 
sumelor cuprinse între 50 lei şi 2.500 lei. Garanţia 
de participare la licitaţie de 10% din valoarea de 
pornire trebuie achitată cu cel puţin 2 zile ante-
rior datei licitaţiei. Nr. tel. 0241/542942, 
0720/300.464.

Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” anunţă licitaţii deschise 
cu strigare conform OUG 101/2011, modificată 
şi completată de OUG 15/2013 şi OUG 18/2014, 
în vederea vânzării unor imobile, după cum 
urmează: I.Licitaţii deschise cu strigare la data 
de 14.09.2015, ora 10:00, la sediul SAIFI - str. 
Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2, Bucureşti, 
pentru vânzarea următoarelor imobile: 1.Apar-
tament nr. 41 (3 camere), cu Au 79,38 mp, teren 
cotă indiviză 15,58 mp, B-dul Magheru 
Gheorghe nr. 24, sc.B, etaj 7 sector 1, Bucureşti 
(a doua licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 86.600 
Euro. 2.Apartament nr. 46 (2 camere), cu Au 
53,31 mp, teren cotă indiviză 12,51 mp, B-dul 
Magheru Gheorghe nr. 24, sc.B, etaj 9 sector 1, 
Bucureşti (a doua licitaţie). Preţ pornire lici-
taţie: 68.000 Euro 3.Apartament nr. 5 (6 
camere), cu Au 200,23 mp, boxă (8,48 mp) şi 
camera de serviciu (16,36 mp), teren cotă indi-
viză 81,59 mp, str. Mihai Eminescu nr. 44-48, 
etaj 2, sector 2, Bucureşti (a treia licitaţie). Preţ 
pornire licitaţie: 222.600 Euro. 4.Apartament 
nr. 13 (3 camere), cu Au 74,99 mp, teren cotă 
indiviză 15,91 mp, B-dul Unirii nr. 68,  bl. K2, 
scara 2, etaj 7, sector 3, Bucureşti ( a doua lici-
taţie). Preţ pornire licitaţie: 104.900 Euro 5.
Apartament nr. 15 (4 camere), cu Au 126,23 
mp, 2 camere de serviciu (13,61 mp şi 18,50 
mp), teren cotă indiviză 26,78 mp, B-dul Unirii 
nr. 68,  bl. K2, scara 2, etaj 8, sector 3, Bucu-
reşti (a treia licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 
135.400 Euro. 6.Apartament nr. 2 (3 camere), 
cu Au 96,09 mp,  boxă (6,52 mp), teren cotă 
indiviză 30,97 mp, str. Pitar Moş nr. 10, parter, 
sector 1, Bucureşti (prima  licitaţie). Preţ 
pornire licitaţie: 134.700 Euro. 7.Apartament 
nr. 5 (3 camere), cu Au 106,93 mp,  boxă (8,64 

mp), teren cotă indiviză 34,89 mp, str. Pitar 
Moş nr. 10, etaj 2, sector 1, Bucureşti (prima  
licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 162.300 Euro. 
8.Apartament nr. 10 (3 camere), cu Au 96,18 
mp,  boxă (7,51 mp), teren cotă indiviză 31,30 
mp, str. Pitar Moş nr. 10, etaj 4, sector 1, Bucu-
reşti (prima  licitaţie). Preţ pornire licitaţie: 
133.500 Euro. 9.Apartament nr. 12 (3 camere), 
cu Au 96,18 mp,  boxă (12,59 mp), teren cotă 
indiviză 32,83 mp, str. Pitar Moş nr. 10, etaj 5, 
sector 1, Bucureşti (prima licitaţie). Preţ 
pornire licitaţie: 126.800 Euro. Informaţii 
privind dosarele de prezentare, garanţiile şi 
taxele de participare ale licitaţiilor  se obţin de 
la Maria Diaconescu, telefon: 021/409.12.19; 
0723/112.497. data şi ora limită de înscriere la 
licitaţie : 10.09.2015 ora 10.  II. Licitaţie 
deschisă cu strigare (prima licitaţie) la data de 
18.09.2015, ora 10:00, la sediul SRP Suceava – 
str. Vasile Bumbac nr. 4-8, Suceava, jud. 
Suceava, pentru vânzarea următorului imobil: 
Hotel şi  restaurant ”Gloria”, construcții şi 
terenul aferent de 5.021 mp, str. Vasile Bumbac 
nr. 4-8, Suceava, jud. Suceava, compus din 
construcție D+P+2E cu suprafața construită de 
1.193 mp, anexa C2/2 (84 mp) anexa C2/1 (406 
mp). Hotelul are 23 camere duble, 6 camere 
single, 3 apartamente, recepţie şi parcare. 
Restaurantul are capacitatea de 250 locuri. 
există 3 săli de protocol de 100, 8 şi 6 locuri. 
Hotelul şi restaurantul sunt dotate cu mijloace 
fixe şi obiecte de inventar. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 2.312.000 Euro la care se 
adaugă TVA. Informaţii  privind dosarul de 
prezentare, garanţia şi taxa de participare ale 
licitaţiei se obţin de la Petre Simeria, telefon 
0742/094.459. Data şi ora limită de înscriere la 
licitaţie: 16.09.2015, ora 10:00.
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PIERDERI
Intreprindere individuala Aldea D. Lucian 
Marian declara pierduta si nula Copie Conforma 
nr. 992532.

SC Pides Trans declara pierdute si nule docu-
mentele de control nr. 0056532, 0021413, 
0048068, 0052166, 0052165.

Pierdut Atestat transport marfă CPC cu valabili-
tatea 16.08.2014-15.08.2019 şi Atestat mărfuri 
periculoase ADR cu valabilitate 21.06.2014-
21.06.2019 pe numele Scutaru Marian Petronel. 
Le declar nule.

Declar pierdute carnetul de student şi legitimaţia 
emise de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină 
Veterinară, pe numele Apostol Carmen Petrina.

Declar pierdute contract vânzare cumpărare nr. 
4930/1936 autentificat Tribunal Ilfov subscris la 
notariat cu numărul 930/1936, şi încheiere dosar 
cadastru nr. 1453-1454 emis de notariat Argentina 
Aristotel cu chitanța nr. 005359/2002. Le declar nule.

Societatea Speed Taxi SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, str. Oinei nr.43, sector 1, J40/8453/2002, 
C.U.I. 14851716, declară pierdută şi nulă ştam-
pila cu denumirea societății şi cifra 2.

ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluţiei 22 
Dec. 1989 nr. 6 - 8. Dosar executare nr. 26181610. Nr. 18536/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015, 
orele 09.30, în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 3 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Diesel 
Integrat S.R.L. cu sediul în jud. Călăraşi, loc. Dragoș Vodă, cod fiscal 26181610, în 
dosar de executare nr. 26181610, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - Stand testare și reparații pentru pompe Common Rail și 
clasice inclusiv anexe și chituri auxiliare, valoare 298.413 lei; - Cabinet de 
asamblare/ dezasamblare sisteme de injecție inclusiv echipamente și instrumente 
anexe, valoare 28.778 lei; - Modul testare și reparare injectoare, varianta Common 
Rail, valoare 5.937 lei; - Modul testare și reparare injectoare, variante clasice, 
valoare 13.047 lei; - Aparatură testare și diagnoză sistems de injecție Diesel, 
varianta Common Rail, valoare 68.242 lei; - Aparatură testare și diagnoză sistems 
de injecție Diesel, variante clasice, valoare 40.714 lei; - echipamente auxiliare, 
valoare 19.201 lei. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt 
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 
de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 
ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale 
de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 
depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 
garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 
autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 
române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 
persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 
persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice 
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 
se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul fixat în acest scop. Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța 
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. Publicația de 
vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 
Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. 18553/25.08.2015. Anunț 
privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 10.09.2015 
orele 11.30, în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8 se va ține etapa a 1 a licitației publice 
pentru vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Societatea 
Agricola Modelu SA cu sediul în jud. Călărași, loc. Modelu, cod fiscal 1931376, în 
dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv T.V.A.) este: - construcție C1 grajd în suprafață de 1260 mp, construcție C2 
grajd în suprafață de 921 mp și teren intravilan aferent construcției 4.913 mp situată 
în loc. Modelu, jud. Călărași, valoare de 422.356 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor 
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 
în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de 
certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 
general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 
sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul 
unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 
licitație, la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța 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. Publicația de vânzare va fi afișată în data de 26.08.2015. Relații 
suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung 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 Paneor Com SRL Rucar, după cum 
urmează: Denumire: Autocamion marca Roman, nr. înmatriculare AG 01 BGP, an 
fabricație 1982. Valoare [Ron, fără TVA]: 6.000 lei. Prețurile menționate reprezintă 
75% din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a doua licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO 78TREZ 0475 067X Xx00 
4233 deschis la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de 
Procedura Fiscală republicat, până în ziua de 07/09/2015. Licitația va avea loc în 
data de 08/09/2015, ora 11:00, la sediul S.F.M. Câmpulung, str. Negru Vodă, nr. 
117, corp Muzeu. 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 anterioara licitației. Relații suplimentare se pot 
afla de la Administrația Finanțelor Publice Câmpulung, tel. 0248.510098.
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Anunţăm cu tristeţe şi durere că la 29 august 
2015 se împlinesc 2 ani de când 

profesor universitar doctor

PETRU PÂNZARU
ne-a părăsit.  A plecat pe drumul fără întoarcere, în 

lumea umbrelor. Dumnezeu să-l odihnească! 
Florica - soţie, Mihai - fiu, Cristina – nora, Anca - 

nepoata.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. 
Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu 
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură 
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Balaica Ovidiu Sorin – Rucar, după cum 
urmează: Denumire: Autoturism Lada Niva, an fabricație 2003, nr. înmatriculare 
AG-08-JRL. Valoare [Ron, fără TVA]: 2.650 lei. Prețurile menționate reprezintă 50% 
din cele de evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în 
plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a 
licitației pentru bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233 deschis 
la Trezoreria Câmpulung Argeș, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și 
celelalte documente specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală 
republicat, până în ziua de 04/ 09/ 2015. Licitația va avea loc în data de 07/09/2015, 
ora 11:00, la sediul SFM-Câmpulung, str. NegruVodă, nr. 117, corp Muzeu. 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 anterioara licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Serviciul Fiscal 
Municipal Câmpulung, tel. 0248.510098.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regionala a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de 
executare nr. ABNP 6. Nr. 18668/26.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru 
bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. Anul 2015 luna septembrie ziua 10. 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 10, luna septembrie, orele 10.00, anul 2015, în localitatea 
Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri 
imobile, proprietate a debitorului SC Blue Lux Proiect SRL, CUI 25581073, cu 
domiciliul fiscal în localitatea I. L. Caragiale: a) teren arabil intravilan în suprafață de 
2104 mp, situat în localitatea I. L. Caragiale, punct Mal - Racila, județ Dâmbovița, 
prețul de pornire al licitației 55268 lei (exclusiv TVA **) fiind preț de evaluare 
diminuat cu 25% a doua licitație (exclusiv TVA *). **) cota de taxă pe valoarea 
adăugată aplicabilă pentru pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare este 24%/ scutit de TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau 
lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate sunt grevate de următoarele: 
Creditori, Sarcini: Nu sunt. 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 și art. 173 din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666100. Data 
afișării: 28.08.2015.




