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OFERTE SERVICIU
În temeiul H.G. 286/2011 (modificata in 
24.11.2014)  Art. 2 Alin. 1 Lit. B si in temeiul 
Art.7 al  Regulamentului  Cadru  pentru  
Organizarea si Desfasurarea concursului de 
ocupare a unui post vacant / rezervat, Liceul 
Constantin Brâncoveanu Horezu cu sediul in 
Horezu Str. Alexandru Ioan Cuza nr.1, orga-
nizeaza concurs  pentru ocuparea  unei  
functii  contractuale  de executie  vacanta / 
rezervata astfel: -post vacant/rezervat: ingri-
jitor; -nivelul studiilor  și vechimea in specia-
litatea  postului: studii medii; -perioada 
depunere dosare: 1-5.10. 2015; -proba prac-
tică și interviu: 16.10.2015 - ora 9.00; -dosa-
rele se depun la secretariatul liceului, intre 
orele 8.00-16.00.

Primăria comunei Hasmas, judeţul Arad, 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiei publice de execuţie, 
vacantă, de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, din cadrul Comparti-
mentului Juridic al Aparatului de Specialitate 
al Primarului comunei Hasmas, judeţul Arad, 
care va avea loc în data de 29 octombrie 2015, 
ora 10.00 -proba scrisă. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia stabilită, sunt 
afișate la sediul instituţiei și pe site-ul acesteia 
www.comunahasmas.ro. Dosarele de înscriere 
la concurs, se pot depune în termen de 20 zile 
de la data publicării anunţului în MO partea 
a-III-A, la sediul Primăriei Hasmas, judeţul 
Arad. Informaţii suplimentare se pot obţine 

la sediul Primăriei Hasmas, nr.216, jud.Arad, 
tel: 0257/321.777.

VÂNZĂRI DIVERSE  
Traco-dacii și romanii erau 
harnici, viteji și credeau în 
nemurirea sufletului. Sunt 
mândria  români lor  de 
p r e t u t i n d e n i .  T e l . 
0733.940.772, 0761.674.276.

CITAȚII
Reclamantul Gavriloaie George Dumitru, 
cheamă în judecată pârâţii Constantin 
Dumitru, Pausan Virgil, Lazăr Saveta în 
dosar nr. 373/265/2013 al Judecătoriei 
Năsăud, pentru data de 29 octombrie 2015.

Buscu Cornel este citat la Judecătoria Arad 
la 26.10.2015, sala 145, în calitate de pârât în 
dosarul 7601/55/2015 având ca obiect exerci-
tarea autorităţii părintești, pensie de întreţi-
nere.

Numitul Tolbașu Ion, cu domiciliul în Jud. 
Vâlcea, oraș Băbeni, str. Uzinei, este citat în 
data de 29.09.2015,  dosar nr. 11660/288/2014, 
la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Numitul Muraru Delu Ovidiu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Municipiul Dorohoi, 
Aleea Ghiocelului, nr. 6, bl. A3, ap. 3, judeţul 
Botoșani, este citat în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1677/222/2015, având ca obiect 

cerere de valoare redusă, la Judecătoria 
Dorohoi, pentru termenul de judecată din 
data de 21.10.2015, complet CC4, orele 8.30, 
în contradictoriu cu S.C. Nova Apaserv S.A. 
Botoșani.

Se citează Klein Ion, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Piatra Neamţ, str. Nufărului nr. 7, 
bloc B4, scara B, etaj 4, apartament 20, la 
Tribunalul Neamţ – Secţia I Civilă  pentru 
data de 06.10.2015, ora 08:30, în sala C, în 
calitate de pârât în dosarul civil  nr. 
10.604/279/2014, care se judecă în contradic-
toriu cu Municipiul Piatra Neamţ.

Se citează Balan Ioan și Prisacaru Eugenia în 
dosarul nr. 3732/193/2008** al Judecătoriei 
Botoșani, la data de 14 octombrie 2015, ora 
8.30.

Giurgică Sergiu Daniel cu ultimul domiciliu 
în str. Lotrului nr. 15, bl. B27, et. 4, ap. 14, 
jud. Iași, este chemat la data de 22.10.2015, 
ora 8.30, la Judecătoria Iași, în str. Anastasie 
Panu nr. 25, Secţia Civilă, C02 M, în calitate 
de pârât, în dosar 1038/245/2015, având a 
obiect divorţ cu minori, exercitarea autorităţii 
părinești, stabilire domiciliu minor, pensie de 
întreţinere, în contradictoriu cu Giurgică 
Carmen – Elena.

România; Judecătoria Zimnicea -Judeţul 
Teleorman Str.Eroilor nr. 45, Zimnicea, 
judeţul Teleorman Telefon -0247.368.628/ Fax 
-0247.367.615 judecatoria-zimnicea@just.ro 
Dosar nr. 927/339/2015 (Nr.în format vechi: 
948/2014)  SOMAŢIE Data  emiter i i : 
25.09.2015 Judecătoria Zimnicea, judeţ 
Teleorman, prin încheierea de ședinţă din 
data de 22.09.2015 pronunţată în dosarul nr. 
927/339/2015, a dispus emiterea SOMAŢIEI 
privind pe reclamantul Codrici Ion, cu domi-
ciliul în Zimnicea, Str. Griviţa, nr. 29, judeţ 
Teleorman, care invocă dobândirea proprie-
tăţii prin uzucapiune, că posedă bunurile sub 
nume de proprietar din anul 1969, data la 
care a cumpărat de la Urucu D.Maria, care la 
rândul său dobândise de la autorii săi aceleași 
imobile, asupra suprafeţei de 0,0555 ha teren 
intravilan, situata în orașul Zimnicea, Str. 
Griviţa, nr. 29, jud. Teleorman, ca atare 
invocă dobândirea proprietăţii prin uzuca-
piune de lungă durată (30 ani). Toţi cei intere-
saţi să facă opoziţie, se vor adresa instanţei în 
scris, cu precizarea că, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă 
publicaţii se va trece la judecarea cererii. 
Președinte, Jud. Ana Bucu; Grefier, Duca 
Irina.

Numitul Petrache (fost Popescu) Nicolae, cu 
domiciliul în Alexandria, str. Dunării, nr. 276, 
bl. 914, sc. D, at. 1, ap. 43, jud. Teleorman, 
este citat la Judecătoria Alexandria, cu sediul 

în Alexandria, str. Independenţei, nr. 22, 
judeţul Teleorman, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1370/740/2015 având ca obiect 
divorţ, stabilire nume, exercitare autoritate 
părintească, stabilire domiciliu minor, stabi-
lire contribuţie la cheltuielile de creștere, 
educare, învăţătură și pregătire profesională 
a minorului, reclamantă fiind Petrache Oana-
Maria, pentru data de 14.10.2015, ora 13.00

DIVERSE
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006 
comunicăm deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă a debitorului SC Mya Tyna 
P l a s t  I m p e x  S R L ,  C I F :  2 6 8 6 8 0 9 6 , 
J25/145/2010, dosar nr. 3690/101/2014-Tribu-
nalul Mehedinţi. Termen limită pentru depu-
nerea creanţelor la 07.10.2015; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 28.10.2015; 
Termenul pentru depunerea eventualelor 
contestaţii este de 5 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar; Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 18.11.2015. 
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL

SOMAȚII
Somaţie de uzucapiune. Reclamantul 
Suticau Marţian domiciliat în comuna Ilva 
Mare, Str. Principală nr. 209, jud. Bistri-
ţa-Năsăud, în dosar nr. 1604/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, a solicitat a se constată 
dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către defuncţii Siticau Pavăl 
și Popanton Verginia asupra imobilelor 
înscrise în cf 2526 nr top 7503, 7504, cf 4040 
nr top 5778 Rebrișoara. Aducem la cunoș-
tinţă persoanelor interesate, faptul că au 
posibilitatea legală de a formula opoziţie, în 
termen de 6 luni de la emitrea prezentei, în 
caz contrar instanţa va trece la judecarea 
cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de 
16 iulie 2015.

Somaţii de uzucapiune. Reclamanţii Moto-
felea Aurel și Motofelea Maria domiciliaţi în 
comuna Maieru nr. 1049, jud. Bistriţa 
Năsăud, în dosar nr. 1736/265/2014 al Judecă-
toria Năsăud, au solicitat a se constată dobân-
direa  dreptului  de  proprietate  pr in 
uzucapiune asupra imobilelor înscrise în cf 
25379 nr top 9964/1, cf 25962 nr top 9964/2 și 
cf 25961 nr top 9964/3 Maieru. Aducem la 
cunoștinţă persoanelor interesate, faptul că 
au posibilitatea legală de a formula opoziţie, 
în termen de 6 luni de la emitrea prezentei, în 
caz contrar instanţa va trece la judecarea 
cauzei. Emisă, în baza încheierii din data de 
19 martie 2015.

ANUNȚURI

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 – Rucăr, după 
cum urmează: Denumire: Autocamion marca Roman, nr. înmatriculare AG - 01 – 
BGP, an fabricație 1982. Valoare [Ron, fără TVA]: 4.000 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 08/10/2015. Licitația va 
avea loc în data de 09/10/2015, ora 11:00:00, 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 anterioară licitației. Relații 
suplimentare se pot afla de la Administrația Finanțelor Publice Câmpulung, tel. 
0248.510098.

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 Euro Servis Tyres SRL – Bascov – Glâmbocu, după cum urmează: 
Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de dejantat, 1.950 lei; Sistem de 
supraveghere, 375 lei; Echipament video, 300 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 
porn ire a l icitație i pentru bunuri le solicitate) în contu l RO17TREZ 
0465067XXX013347, 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 12-10-2015, ora 14:00. Licitația va 
avea loc în data de 13-10-2015, ora 11:00:00, la sediul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, cam. 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, cam. 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 Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar 
executare 18L. Nr. 33238/25.09.2015. Anunț. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21.10.2015, ora 10.00, la 
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin 
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului S.C. Lali Impex 
S.R.L., cu domiciliul fiscal în mun. Roșiorii de Vede, județul Teleorman, CUI 
1392280. Denumirea bunului imobil: - construcție (magazin) în suprafață de 91,96 
mp în sumă de 94800 lei (licitația a II-a). Teren aferent în suprafață de 131.05 mp, în 
sumă totală de 3334 lei (licitația a II-a). Total imobil: 98134 lei. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru executare. Potrivit prevederilor O.G. 
92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, pentru participarea la 
licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin 
o zi înainte de data licitației, cu următoarele documente: - oferta de cumpărare; 
dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației 
care se depune la Trezoreria Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878; 
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant: - pentru persoane juridice: - 
copie după CUI eliberat de O.R.C; pentru persoanele fizice, copie după actul de 
identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante față de 
Bugetul Local și Bugetul General Consolidat al Statului. Informații la telefon 
0247.466521 sau la sediul S.F.M. Roșiorii de Vede. Persoane de contact: - Gudila 
Teodor, Rusu Petre, Dumitrescu Florian.
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publicitate

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman. Nr. /28.09.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua de 08, luna 10, 
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se vor vinde 
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Cata 
Com Grup SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Drăgănești Vlașca, jud. Teleorman, 
cod unic de identificare 24716369. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, 
prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - Teren intravilan + 
Construcție, E70, preț de pornire a licitației (1) = 340.630 lei. *) cota de taxă pe 
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabil în 
conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 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 de cumpărarea bunurilor sunt 
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de 
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de 
pornire a licitatei achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 
4568128 deschis la Trezoreria Mun. Alexandria; 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; declarație pe propria răspundere conform 
art. 162, alin. (7^2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate 
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile 
de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța 
Guvernului nr. 92/2003, republicată, când urmează să se ia măsuri de executare 
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare 
vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 0247.421168, int. 354.

LICITAȚII
Penitenciarul Ploieşti, cu sediul în str. 
Rudului nr. 49, organizează cerere de oferta 
pentru servicii de proiectare “Studiu de 
prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
Penitenciar 1000 de locuri cu regim de 
maximă siguranţă şi închis Berceni”. Licitaţia 
va avea loc la sediul unităţii în data de 
06.10.2015, ora 10:00. Relaţii suplimentare la 
telefon 0244/ 526834, interior 145, fax 0244/ 
595356.

U.A.T comuna Ciulniţa, jud. Ialomiţa, conce-
sionează prin licitaţie publică deschisă un lot 
în suprafaţă de 3288 mp destinat construirii 
unui azil de bătrâni, situat în satul Ciulniţa, 
cartierul de nord. Documentaţia de atribuire 
se poate procura de la U.A.T. comuna Ciul-
niţa, str. Matei Basarab, nr. 68, jud. Ialomiţa. 
Locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor - sediul adminis-
trativ al U.A.T. comuna Ciulniţa, sat Ciul-
niţa, str. Matei Basarab, nr. 68, jud. Ialomiţa. 
Şedinţa de licitaţie se va desfăşura în ziua 14 
octombrie 2015, orele 10.00, data limită 
pentru depunerea ofertelor 13 octombrie 2015 
orele 14,00. Informaţii suplimentare: tel: 
0243.218.082, int. 16.

Inspectoratul de Jandarmi Sălaj, cu sediul 
unităţii în localitatea Zalău, Bdul Mihai 
Viteazu nr. 105/A, judeţul Sălaj, telefon 
0260/669722, fax 0260 669875, organizează 
licitaţie publică cu strigare, conform HGR nr. 
81 din 23.01.2006 în data de 16.10.2015 ora 
10:00 la adresa mai sus menţionată, pentru 
valorificarea câinilor de serviciu: 1. câine de 
serviciu RAPu născut la data de 10.09.2013; 
2. Câine de serviciu RUXA născut la data de 
18.09.2013. persoanele interesate se pot 
prezenta la sediul unităţii din localitatea 
Zalău, Bdul Mihai Viteazu nr. 105/A, judeţul 
Sălaj, de unde pot ridică caietul de sarcini 
începând cu data de 02.10.2015. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 

0260/669.722, int 24543. În cazul de neadju-
decare la prima licitaţie, următoarele licitaţii 
se vor desfăşura în zilele de 03.11.2015 orele 
10:00 şi 09.11.2015 orele 10:00.

Primăria Municipiului Piatra Neamţ anunţă 
organizarea licitaţiei publice deschise în 
vederea: Vânzării bunului imobil –  terenul 
intravilan, proprietatea privată a munici-
piului Piatra Neamţ, în suprafaţă de 2.332 
mp., proprietate privată, situat în str. gral 
Dăscălescu nr.1. Preţul de pornire la licitaţie 
este de 1.046.030,26  lei conform HCL nr. 238 
din 30.07.2015; Licitaţia va avea loc  în data 
de 13 octombrie 2015, ora 16,30, la sala de 
şedinţe a Primăriei municipiului Piatra 
Neamţ, cu sediul în str. Ştefan cel Mare 
nr.6-8. Înscrierile si depunerea ofertelor se fac 
până la data de 12 octombrie 2015, ora 16.30 
inclusiv, la Primăria municipiului Piatra 
Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Biroul 
Relaţii cu Publicul, Ghişeul Serviciului  Patri-
moniu, Autorizări şi Transport zilnic între 
orele 8,00 – 16,30, unde se poate achiziţiona şi 
documentaţia licitaţiei. Relaţii suplimentare 
la telefon 218991, interior 122, zilnic între 
orele 8,00 – 16,30.

Dinu, Urse şi Asociații SPRL, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Special City Guard 
SRL, scoate la vânzare: -Clima Aventa ECO. 
Prețul de pornire al licitației este de 2.977 lei 
exclusiv TVA (preț diminuat cu 10% față de 
prețul din raportul de evaluare). Prețul Caie-
tului de sarcini este de 100 lei, exclusiv TVA. 
Participarea la licitație este condiționată de: 
- c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO11BRMA0999100053523820 deschis la 
Banca Românească -Agenția Domenii, până 
la data şedinței de licitație, a garanției de 10% 
din prețul de pornire al licitației pentru bunul 
pentru care se licitează; -achiziționarea până 
la data şedinței de licitație a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat în contul lichidato-
rului judiciar nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanți 

sau în numerar la sediul acestuia din Bucu-
reşti str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 
1. Prima şedință de licitație a fost fixată la 
data de 05.10.2015, ora 14.00 iar dacă bunul 
nu se adjudecă la această dată, următoarele 
şedințe de licitație vor avea loc în data de: 
12 .10 .2015 ,  19 .10 .2015 ,  26 .10 .2015 , 
02.11.2015, 09.11.2015, 16.11.2015 şi  
23.11.2015 ora 14:00. Toate şedințele de lici-
tație se vor desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzeşti nr. 71, et. 
2, cam. 203, sector 1. Pentru relații suplimen-
tare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

Dinu, Urse şi Asociații S.P.R.L. desemnat 
lichidator judiciar al SC Bacont Mca 
Construct SRL -în faliment, anunță vânzarea 
prin licitație publică cu strigare a proprietății 
imobiliare compusă din: -Clădire cu desti-
nație spațiu birouri, -Clădire utilizată ca 
spațiu de producție, -Teren aferent. Proprie-
tatea imobiliară este situată în loc. Clinceni, 
jud. Ilfov, tarlaua 5/1, parcela 15/1/3, lotul 1 şi 
este în patrimoniul societății debitoare. Prețul 
de pornire este de  142.463 euro, exclusiv TVA 
(plătibili în lei la cursul BNR din data efectu-
ării plății), reprezentând 70% din prețul de 
evaluare. Prima şedință de licitație va avea 
loc în data de 12.10.2015 ora 15.00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. 
Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. În 
cazul în care imobilul nu va fi valorificat la 
această dată, următoarele şedințe de licitație 
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar în 
datele de: 26.10.2015, 09.11.2015, 23.11.2015, 
07 .12 .2015 ,  21 .12 .2015 ,  11 .01 .2016 , 
25.01.2016, 08.02.2016 şi 15.02.2016 ora 
15.00, prețul de pornire al licitației fiind 
acelaşi. Participarea la şedința de licitație este 
condiționată de consemnarea în contul nr. 

RO06PIRB4218726258001000 deschis la 
Piraeus Bank Sucursala Berceni, sub sancţi-
unea decăderii, cel târziu cu o zi înainte de 
data şi ora stabilită pentru şedința de licitație, 
a garanției de 10% din prețul de pornire şi de 
achiziționarea până la aceeaşi dată a Caie-
tului de sarcini. Prețul Caietului de Sarcini 
este în valoare de 3.000 lei exclusiv TVA şi se 
a c h i t ă  p r i n  O P  î n  c o n t u l  n r. 
RO43INGB5514999900513726 deschis la 
ING BANK Sucursala Dorobanți pe seama 
lichidatorului judiciar Dinu Urse şi Asociații 
SPRL sau prin numerar la sediul din Bucu-
reşti, str. Buzeşti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 
1. Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.     

În temeiul art. 162, alin.(1) din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, Municipiul Slobozia organizează 
licitaţie publică în data de 14.10.2015 ora 
11.00, la sediul din str. Episcopiei, nr.1, a 
următorului bun sechestrat, proprietate a 
debitorului S.C. Ovidiu SA, cu sediul în Bucu-
reşti, sector 1, str. Biharia, nr.67-77, identificat 
prin CUI 1583514, dosar de executare 
nr.19355/ 22.10.2009: Denumirea bunului 
imobil / Preţ de evaluare exclusiv TVA / Cota 
TVA - Teren intravilan- 6649 m.p. situat în 
str. General Magheru, nr.115, nr. cadastral 
1446, cartier Bora, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa 
/ 177.030 Lei / 24%*. Licitaţia se af lă la 
primul termen şi porneşte de la preţul de 
evaluare. *Cota de taxa pe valoarea adăugată 
pentru vânzarea bunurilor imobile este 24%, 
în conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) 
lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, republicată, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
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vreun drept asupra acestui bun să instiinteze 
despre această organul de executare, înainte de 
data stabilită pentru vânzare; Pentru partici-
parea la licitaţie, ofertanţii depun în plic 
închis, pînă în ziua precedentă termenului de 
vânzare, ora 12.00, următoarele documente: 
-oferta de cumpărare; -dovadă plăţii taxei de 
participare, reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei (care se va vira în contul 
RO56TREZ3915006XXX000125, CUI benefi-
ciar 4365352, deschis la Trezoreria Munici-
piului Slobozia, sau la casieria unităţii 
noastre); -împuternicirea persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant; -pentru persoanele 
juridice de naţionalitate română, copie a certi-
ficatului unic de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; -pentru persoanele 
juridice străine, actul de înmatriculare tradus 
în limba română; -pentru persoanele fizice 
române, copie a actului de identitate; -pentru 
persoanele fizice străine, copie a paşaportului; 
- dovadă emisă de către organele fiscale 
(bugetul de stat şi bugetul local), că nu are 
obligaţii fiscale restante faţă de acestea, 
urmând să se prezinte la data stabilită pentru 
vânzare şi la locul fixat în acest scop. La lici-
taţie nu poate participa debitorul în nume 
propriu sau prin persoane interpuse (Decla-
raţie pe propria răspundere conform prevede-
rilor art.326 din Noul Cod Penal). Împotriva 
prezentului înscris, cel interesat poate intro-
duce contestaţie la instanţa judecătorească 
competenţă, în termen de 15 zile de la comuni-
care sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu 
prevederile art. 172-173 din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscală republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit.c) din 
O.G. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie 
audierea contribuabilului. Pentru relaţii supli-
mentare va puteţi adresa la sediul Municipiu- 
lui Slobozia, sau la telefon 0243/231401 int. 163.

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 
11A, judeţul Mehedinţi, J25/460/2005, CIF: 
17044001, aflată în procedura de faliment in 
b a n k r u p t c y ,  e n  f a i l l i t e ,  d o s a r  n r. 
9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehe-
dinţi, prin lichidator judiciar Yna Consulting 
SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate 
la vânzare: I - Bunurile imobile af late in 
garantia creditorului BCR SA cu rangul I 
după cum urmează: 1 - Clădire compusă din 
SAD1 situate la parter şi etaje, compus din 3 
încăperi şi etaj situate în com. Dumbrăvița, 
(în incinta fostei ferme avicole, cu acces din 
DJ 691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, CF 
401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, 
suprafață: 1646/3290 mp, la pretul de pornire 
a licitatiei de 114.009,00 euro. 2 - Teren intra-
vilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Bano-
viței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr. 
cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; 
teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, 
str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 
52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafața: 643 
mp; teren +construcții situate în loc. Dr.Tr.Se-
verin, str.Banoviței, nr. 5, jud.Mehedinți, CF 
52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafață: 
6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, 
CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafața: 
3202 mp; teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. 
Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, 
CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafața: 
722 mp; teren+ construcții situate în loc. Dr. 
Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehe-
dinți, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, 
suprafața: 6680 mp la pretul de pornire a 
licitatiei de 1.124.340,00 euro. 3 - Hala P+1E, 
buncăr, magazie şi zonă de protecție situate în 
com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme 
avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara – 
Lipova) jud. Timiş, CF 401670(CF vechi 

4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafață: 2663 
mp la pretul de pornire a licitatiei de 
226.660,00 euro. 4 - SAD2 la parter şi etaj 
situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei 
ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timişoara 
– Lipova) jud.Timiş, CF 401673-C1-U2, nr. 
cadastru Cc 215/5/II, suprafață: 1644/3290 
mp, la pretul de pornire a licitatiei de 
113.911,00 euro. 5 - Spatii depozitare furaje, 
rigolă si platformă beton situate în com. 
Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, 
cu acces din DJ 691 Timişoara – Lipova) jud. 
Timiş, CF 401672 (CF vechi 20272), nr. 
cadastru Cc215/10, suprafața: 2345 mp, la 
pretul de pornire a licitatiei de 169.960,00 
euro. 6 - Teren extravilan situat în comuna 
Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timiş, CF 
400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru 
A428/9/2, suprafața: 10.000 mp; teren intra-
vilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea 
Lugojului, județul Timiş, CF 400009(CF vechi 
– 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 
15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 
734.510,00 euro. 7 - Teren intravilan situat în 
com. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinți, CF 
50155, nr. cadastru 500, suprafața: 20000 mp 
şi teren intravilan situat în com. Izvorul 
Bârzii, jud.Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 
551, suprafața: 20000 mp. la pretul de pornire 
a licitatiei de 492.030,00 euro.  8 - Teren+con-
strucții situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) jud.Timiş, CF 
401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, 
suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire a 
licitatiei de 84.420,00 euro. 9 – Teren 
+construcții situate în com. Dumbrăvița, (în 
incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 
691 Timişoara – Lipova) jud. Timiş, CF 
400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafață: 
2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 
200.130,00 euro. 10 – Teren +construcții 
situate în loc. Dr. Tr. Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11A, jud. Mehedinți, CF 52336, 
nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. la 

pretul de pornire a licitatiei de 237.300,00 
euro. Valorile nu contin TVA. Pretul se va 
plati in lei la cursul BNR din ziua plății.  
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 9465/101/2012. Licitaţia va avea loc 
în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 30.09.2015 
orele 13:oo. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea, până la începerea 
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului 
de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala 
D r . T r . S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO54BRDE260SV42893862600. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de 
licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat 
în acest scop şi pâna la acel termen să depună 
oferte de cumpărare. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax 
0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 
0256/220827, email:office@consultant-insol-
venta.ro;  expertyna@yahoo.com. Lichidator 
judiciar asociat, Consultant Insolvență SPRL 
si Yna Consulting SPRL

PIERDERI
Pierdut atestat transport marfă, pe numele 
Moza Alin Marius. Îl declar nul.

Toma Andrei Cristian declară pierdut 
carnetul de student. Se declară nul.

Pierdut atestat profesional agabaritic, eliberat 
de I.S.T.C.R.E Argeş,   pe numele Ene 
Alexandru, domiciliat în com. Hârseşti, sat. 
Martalogi, nr. 125, jud. Argeş. Se declară nul.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/24.09.2015. Anunț privind vânzare 
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 13.10.2015 orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana 
cu sediul în loc. Unirea, str. Șos. Călărași Fetești nr. 314, județul Călărași, cod fiscal, 
în dosar de executare nr. C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - Construcție magazie în suprafață de 39 mp și teren intravilan 
în suprafață de 582 mp, număr cadastral 215/2 și CF 20854, ambele situate în 
Unirea, str. Șos. Călărași Fetești nr. 314 – Valoare - 11.778 lei. Asupra bunului care 
face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – Dosar 
730/P/2014; Ministerul Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar 
644/P/2011. 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 persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele 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 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 28.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane 
Fizice. Dosar executare nr. C6524. Nr. 6524/24.09.2015. Anunț privind vânzare 
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 13.10.2015, orele 
11.00, în Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa 2 a licitației publice pentru 
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Buzoianu Adriana 
cu sediul în loc. Unirea, str. Șos. Călărași Fetești nr. 314, județul Călărași, cod fiscal, 
în dosar de executare nr. C6524/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea 
(exclusiv TVA) este: - Teren extravilan vii, în suprafață de 367 mp, fără nr. cadastral 
situat în extravilanul comunei Unirea – valoare - 645 lei. Asupra bunului care face 
obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 
creditori: Ministerul Public Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași – Dosar 
730/P/2014; Ministerul Public Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași - Dosar 
644/P/2011. 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 persoanele juridice străine - actul de 
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 
actul de identitate, pentru persoanele 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 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 28.09.2015. Relații suplimentare la telefonul: 
0242.312939, interior 120.
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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 Fiscal Orășenesc Boldești Scăeni. Nr. S.F.O. Boldești Scăeni 16880/28.09.2015. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova - Serviciul Fiscal 
Orășenesc Boldești Scăeni, în temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează licitații publice deschise în vederea vânzării bunurilor sechestrate, după cum urmează: 1. În ziua de 15 octombrie 2015, orele 12.00, în localitatea 
Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație (următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Pisa Eco Ambiente S.R.L., C.U.I. 
32639992, cu sediul social declarat în localitatea Puchenii Mari, nr. 450 B, Prahova: - Autospecială marca Fiat, nr. de identificare 160r022612, nr. înmatriculare PH-06-TFK, an 
fabricație 1988, preț pornire licitație 20.272 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identificare ZCFA1LF0202420059, nr. înmatriculare HD 09 ERX, an fabricație 
2003, preț pornire licitație 50.681 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identificare ZCFA1LF0202420060, nr. înmatriculare HD 09 FTU, an fabricație 2003, preț 
pornire licitație 50.681 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Mercedes, nr. de identificare WDB9576611Z931484, nr. înmatriculare PH 14 ZXI, an fabricație 2001, preț 
pornire licitație 62.139 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Iveco, nr. de identificare ZCFA1LD1102404683, nr. înmatriculare HD 08 WHL, an fabricație 2003, preț pornire 
licitație 50.681 lei, exclusiv TVA; - Autospecială marca Dacia, nr. de identificare UU1D4F76923051799, nr. înmatriculare HD 09 ERX, an fabricație 2002, preț pornire licitație 
4.848 lei, exclusiv TVA. 2. În ziua de 20 octombrie 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele 
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Dabo Gold Agroturism SRL, C.U.I. 25605873, cu sediul social declarat în localitatea Cotorca, jud. Ialomița: - Teren în suprafață de 
590 mp, situat în intravilanul comunei Târgșoru Vechi, sat Stăncești, T.2, P. 18 ș 19, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 17.610 lei, exclusiv TVA; - Clădire C1-
grajd, în suprafață de 202 mp, situată în comuna Târgșoru Vechi, sat Stăncești, T.2, P. 28 și 19, jud. Prahova. Clădirea se află pe terenul în suprafață de 684 mp, situat în 
intravilanul comunei Târgșoru Vechi, sat Stăncești, T.2, P. 28 și 19, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației pentru bunul imobil compus din teren și cladire este de 75.170 lei, 
exclusiv TVA. 3. În ziua de 21 octombrie 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, 
proprietate a debitorului SC Soho Business SRL, C.U.I. 25354330, cu sediul social declarat în localitatea Ploiești, B-dul. București nr. 15, bl. 9F, et. 1, ap. 1, jud. Prahova: - 
Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/56, jud. Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 9.290 
lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 2500 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/55, jud. Prahova. Prețul de pornire a 
licitației este de 9.290 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan, în suprafață de 4498 mp, situat în comuna Ariceștii Rahtivani, sat Stoenești, T.86, P. A450/54, jud. Prahova. 
Prețul de pornire a licitației este de 17.090 lei, exclusiv TVA. 4. În ziua de 22 octombrie 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației nr. 60-62, camera nr. 9, se va 
vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, C.U.I. 33177387, cu sediul social declarat în localitatea Ariceștii Rahtivani nr. 626, 
Jud. Prahova: - Autoutilitară marca Iveco tip Daily 35C11V, nr. identificare ZCFC3572005390434, nr. înmatriculare B-42-ZBC, culoare – alb, an fabricație 2002, cilindree 2800 
cmc, putere 78 kw, combustibil motorină, preț pornire licitație – 6.035 lei, exclusiv TVA. 5. În ziua de 22 octombrie 2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, 
nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cretu Marius Constantin, CNP 1671202293116, cu domiciliul fiscal declarat în 
localitatea com. Ariceștii Rahtivani, sat Ariceștii Rahtivani nr. 626, jud. Prahova: - Teren în suprafață măsurată de 1.000 mp, situat în intravilanul comunei Ariceștii Rahtivani, 
tarla 3, parcela 374/12. Terenul are numărul cadastral 23859 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 23859 a comunei Ariceștii Rahtivani. Pe teren se află în construcție 3 
locuințe, conform autorizației de construcție nr. 55/27.08.2014 emisă de Primăria comunei Ariceștii Rahtivani: - Construcția C1 (P), în suprafață de 81 mp, aflată în stadiul de 
fundație din beton cu zidărie BCA, fără acoperiș; - Construcția C2 (P) în suprafață de 81 mp, aflată în stadiul de fundație din beton; - Construcția C3 (P) în suprafață de 81 mp, 
din BCA cu izolație exterioară, tâmplărie PVC și acoperiș Lindab. Prețul de pornire a licitației este de 130.496 lei, exclusiv TVA. 6. În ziua de 23.10.2015, orele 12:00, în 
localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr.9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Miu Razvan, C.N.P. 1750607290451, 
cu domiciliul în localitatea Bucov, nr. 1259X, bl. Vila 27, ap. 4 com. Bucov, jud. Prahova: - Clădire în suprafață de 329 mp compusă din subsol, parter, etaj, mansardă, situată în 
localitatea Lipanești, sat Zamfira, nr. 123, jud. Prahova; - Terenul intravilan în suprafață de 2256 mp, situat în com. Lipanești, sat Zamfira, nr. 123, jud. Prahova, preț de 
pornire a licitației 333.088 lei, exclusiv TVA. 7. În ziua de 26.10.2015, orele 12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație 
bunul imobil, proprietate a debitorului Toma Avram, C.N.P. 1780609293148, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Tânărul Muncitor, nr. 25, jud. Prahova: - Teren intravilan în 
suprafață măsurată de 624 mp, situat în intravilanul localitatii Târgșorul Vechi, județul Prahova, tarla 57, parcela Ps 346, deținut în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 
1505/28.05.2014 emise de Notar Public Meirosu Mihai Gabriel, având număr cadastral 24179 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 24179 a localității Târgșorul Vechi, preț de 
pornire a licitației 13.973 lei, exclusiv TVA. 8. În ziua de 26.10.2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație 
bunurile imobile, proprietate a debitorului Stanciu (Ceapchie) Nicolae, C.N.P. 1691222293131, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Republicii, nr. 171, bl. 26D, et. 6, ap. 60, 
jud. Prahova: - Teren arabil extravilan în suprafață măsurată de 9964 mp, situat în extravilanul comunei Gorgota, județul Prahova, tarla 13, parcela A261/25, deținut în baza 
contractului de vânzare-cumpărare nr. 1389/04.03.2008, având număr cadastral 20626 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 20626 a localității Gorgota, preț de pornire a 
licitației este de 30.222 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan în suprafață măsurată de 47305 mp, situat în extravilanul comunei Gorgota, județul Prahova, tarla 13, 
parcela A259/42, deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1389/04.03.2008, având număr cadastral 20606 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 20606 a 
localității Gorgota, preț de pornire a licitației este de 103.110 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan în suprafață măsurată de 82.067 mp, situat în extravilanul comunei 
Gorgota, județul Prahova, tarla 12, parcela 236/34, deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1389/04.03.2008, având număr cadastral 20708 și este înscris în 
Cartea funciară cu nr. 20708 a localității Gorgota, preț de pornire a licitației este de 313.775 lei, exclusiv TVA; - Teren arabil extravilan în suprafață măsurată de 10002 mp, 
situat în extravilanul comunei Gorgota, județul Prahova, tarla 12, parcela A236/32, deținut în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1308/29.02.2008, având număr 
cadastral 20638 și este înscris în Cartea funciară cu nr. 20638 a localității Gorgota, preț de pornire a licitației este de 39.111 lei, exclusiv TVA. 9. În ziua de 27.10.2015, orele 
12:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 9, se va vinde prin licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Petre Elena, C.N.P. 
2840128297271, cu domiciliul în localitatea Plopu, nr.207, jud. Prahova: - Terenul intravilan în suprafață de 2.000 mp, situat în Valea Călugărească, sat Valea Călugărească, 
preț de pornire a licitației 3.000 lei, exclusiv TVA. 10. În ziua de 27 octombrie 2015, orele 10:00, în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde 
prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Andrei Tatiana, CNP 2630122290466, cu domiciliul în comuna Lipanești, sat Șipotu, nr.41, județul Prahova: - 2500 
mp situat în extravilanul comunei Lipănești, sat Șipotu, județul Prahova, tarlaua 28, parcela 320/4, între vecinii: drum pe două laturi, Parcela A320/5 și sondă, deținut în baza 
contractului de donație nr. 2322 din 23.04.1997, emis de Biroul Notarial Equitas. Prețul de pornire a licitației este de 24.324 lei. 11. În ziua de 29 octombrie 2015, orele 12:00, 
în localitatea Ploiești, str. Democrației, nr. 60-62, camera nr. 5, se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Cucu Georgiana, CNP, cu domiciliul în 
localitatea Ploiești, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 3, bl. 11 C, sc. A, ap. 11, et. 2, județul Prahova: - teren în suprafață de 2235 mp (din care 940 mp în intravilanul orașului și 
1295 mp în extravilan), situat în localitatea Boldești Scăeni, tarlaua 50, parcela A 2575/62, județul Prahova. Prețul de pornire a licitației este de 52.061 lei (exclusiv TVA). 
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 în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii 
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din totalul prețului de pornire a licitației pentru bunurile descrise mai sus, în contul 
RO05TREZ5395067XXX000748, cod fiscal beneficiar 2844936 – SFO Boldești Scăeni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a 
ofertantului, C.U.I. sau C.N.P.; 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 și certificatul constatator eliberat de O.R.C. din care să rezulte informațiile cu privire la identificarea ofertantului, sediul 
social, capitalul social, asociații persoane fizice sau juridice, persoanele împuternicite, domeniile de activitate, sediile secundare, faptele aflate sub incidența art. 21 din Legea 
nr. 26/1990, (R); 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 cã nu au obligații fiscale restante față de acestea: certificatul de atestare fiscală/ adeverință și certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale, 
eliberate de autoritățile administrației publice centrale și locale din localitatea unde își au domiciliul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în 
acest scop. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun la organul de executare competent pentru executarea silită a bunului ce urmează a fi vândut, respectiv la Serviciul 
Fiscal Orașenesc Boldești Scăeni, str. Democrației nr. 60-62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute la art. 162, alin. (7) din Codul de Procedură 
Fiscală. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari, care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici 
personal, nici prin persoană interpusă. La licitație, documentele solicitațe în copie, vor fi prezentate în original pentru conformitate. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștintă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații 
suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.512879. Data afisãrii: 29.09.2015.

Pierdut atestat transport marfă şi card tahograf 
pe numele Vlădoiu Virgil Ioan. Le declară nule.

Pierdut permis de conducere, categoria B, eliberat 
de SRPCIV Hunedoara, la data de 18.12.2013, pe 
numele Bălan Cristian. Îl declar nul.

Cetăţeanul Torok Iosif, domiciliat în locali-
tatea Cetatea de Balta, jud.Alba, este chemat 
în instanţă, camera sala1, complet C36m, jud.
Iaşi în data de 12 octombrie 2015, ora 8:30 
pentru procesul de divorţ cu reclamata Torok 
Anna Maria.

Pierdut certificat constatator terţ pe numele 
Neamţu I. Florentina- Claudia Întreprindere 
Individuală cu nr. 22186 din 15.11.2013 
eliberat de O.R.C. Mehedinţi. Se declară nul. 

Declar pierdute C.I. emis de Pol. Oraş Mihă-

ileşti, permis conducere cat. B-C-E-D emis 
de Pol. Giurgiu, atestat profesional transport 
marfă, cartelă tahograf emise de A.R.R., 
card CEC Banc, toate pe numele Florea M. 
Constantin. Le declar nule.


