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OFERTE SERVICIU

Angajez vanzatoare minimarket, 
cartier 13 Septembrie, nefuma-
toare, contract de munca, full 
time. 0761.639.397.

l Angajăm LĂCĂTUŞ MECANIC 
în domeniul amenajărilor interioare. 
Experienţă min.3 ani în domeniu. 
Munca necesită pricepere şi răbdare. 
R u g ă m  s e r i o z i t a t e . 
Tel:_031.425.74.94.

l SC ONE STAR SECURITY SRL 
angajeaza agenti de securitate cu 
atestat de paza pentru zona Cernica. 
Salariu avantajos plus bonuri masa. 
Relatii la telefon: 0786258119.

l Societatea Emir Pasa Kebab SRL, 
Piteşti/ Argeş angajeaza: Director 
Unităţi de Tip Fast Food, Director 
Restaurant, Comisioner. CV la email: 
european.consulting@yahoo.com. 

l Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova, 
str.C.S.Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant, corespun-
zător funcţiei contractuale de execuţie 
de asistent registrator principal debu-
tant (contract individual de muncă pe 
perioadă nedeterminată) la serviciul 
Publicitate Imobiliară din cadrul 
Oficiului de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Dolj, în temeiul HG 
286/23.03.2011, modificată şi comple-
tată. Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă în data de 25.03.2016, 
ora 9.30, proba interviu în data de 
30.03.2016, ora 9.30. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii universitare cu licenţă sau 
absolvite cu diplomă în specializarea 
juridică, vechime în specialitate nu 
necesită. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs până la 
data de: 18.03.2016 inclusiv, ora 
16.00, la sediul OCPI Dolj, cam.104. 
Relaţii suplimentare la sediul OCPI 
tel.0251.413.128/0251.414.286, 
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact: Coco-
şilă Andreea.

l Inspectoratrul Teritorial pentru 
Calitatea Seminţelor şi Materialului 
Saditor Satu Mare cu sediul în Satu 
Mare str. Lăcrămioarei nr. 37 
CF.3897068. Organizează concurs, 
conform  Legii nr. 188 /1999 si HG 
611/2008, pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacanta de consi-
lier grad profesional asistent în cadrul 
Compartimentului control, certifi-
care, supraveghere, monitorizare, 

acreditare, informatizare, Data si 
locul examenului: -04.04.2016 la ora 
10 la sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare - 
proba scrisa; -06.04.2016 la ora 10  la 
sediul I.T.C.S.M.S. Satu-Mare – inter-
viul. Condiţii de participare la 
concurs: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalent, în domeniul agronomie 
specializarea agricultură sau horticul-
tură -1 an vechime în specialitatea 
funcţiei. Pentru ocuparea funcţiei 
publice  de execuţie vacante dosarele 
de concurs se  depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului in 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a,  la sediul ITCSMS   Satu-
Mare. Dosarul de înscriere va conţine 
următoarele: a) formularul de 
înscriere; b) copia actului de identi-
tate; c) copiile diplomelor de studii si 
ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializări; d) copia carnetului 
de munca sau, după caz, o adeverinţa 
care sa ateste vechimea în munca şi, 
după caz, in specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; e) 
cazierul judiciar; f) adeverinţa care sa 
ateste starea de sănătate corespunză-
toare, eliberata cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g) declaraţia pe proprie răspun-
dere  sau adeverinţa care sa ateste ca 
nu a desfăşurat activităţi de poliţie 
politică. Copiile de pe actele prevă-
zute se prezintă în copii legalizate sau 
însoţite de documentele originale care 
se certifică pentru conformitatea cu 
originalul de către secretarul comisiei 
de concurs. Tematica pentru concurs 
se va pune la dispoziţia solicitanţilor 
de către unitate.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slatina, jud. Olt, str. Crişan, nr. 9-11, 
anunţă în data de 25.03.2016, ora 
9.00, concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoa-
relor posturi vacante: -1 post de infir-
mier debutant la Secţia cardiologie; -2 
posturi de infirmier debutant la Secţia 
neurologie; -1 post de infirmier debu-
tant la Secţia chirurgie generală; -1 
post de infirmier debutant la Secţia 
chirurgie şi ortopedie infantilă; -1 
post de infirmier debutant la Compar-
timent chirurgie plastică şi microchi-
rurgie reconstructivă; -2 posturi de 
infirmier debutant la Secţia A.T.I.; -1 
post de infirmier debutant la Secţia 
obstetrică ginecologie I; -1 post de 
infirmier debutant la Secţia obstetrică 
ginecologie II; -1 post de infirmier 
debutant la Secţia pediatrie; -1 post 
de infirmier debutant la Comparti-
ment chirurgie toracică; -1 post de 

infirmier debutant la Secţia gastroen-
terologie; -1 post de infirmier la Secţia 
gastroenterologie. Condiţii de partici-
pare: -şcoală generală; -curs de infir-
mier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. 
pentru postul de infirmier. Concursul 
se organizează la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina la data 
menţionată mai sus începând cu ora 
9.00 pentru proba scrisă, iar interviul 
în a treia zi lucrătoare de la susţinerea 
probei scrise. Dosarele se depun la 
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slatina -Serv.R.U.N.O.S., în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului şi trebuie să conţină, 
în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Bibliografia şi tematica 
de concurs sunt afişate la sediul 
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Spitalului Jude-
ţ e a n  d e  U r g e n ţ ă  S l a t i n a 
-Serv.R.U.N.O.S. sau la nr.de telefon: 
0349.802.550.

PRESTĂRI SERVICII
Transport colete si persoane Anglia 
rapid si sigur in principalele orase. 
digitransuk.com, 0763100882.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vand tancuri racire lapte, maxim 
1500 litri, inox, impecabile, garantie 
12 luni, livrare gratuita. 0722344806.

CITAȚII  
l Numita Licsandru De Cardenas 
Elena este citată la Judecătoria din 
Vălenii de Munte pentru data de 
2 1 . 0 3 . 2 0 1 6  î n  d o s a r u l  n r. 
2307/331/2009 având ca obiect 
acţiune în constatare.

l Pârâta Spilotros Alessia este citată 
la Judecătoria Dorohoi în data de 
31.03.2016, dosar 4568/222/2015 
pentru ,,stabilire domiciliu minor”.

l Se citează pârâtul Stoica Claudiu 
George, cunoscut cu ultimul domi-
ciliu în oraş Măgurele, str. Mărăşeşti 
nr. 8, bl. B2, sc. 1, et. 3, ap. 11, jud. 
ilfov, la Judecătoria Topoloveni, jud. 
Argeş, în Dosarul 1766/828/2015, cu 
obiect divorţ fără copii, la termenul 
din data de 12.04.2016.

l Intreprinderea Individuala Marcu 
Claudiu,  ident if icat  cu  CIF  
RO25849584, cu ultimul sediu 
cunoscut in loc. Iasi, str. Costache 
Negri 60, judetul Iasi, este chemat la 
Judecatoria IASI, cu sediul IASI, str. 
A. Panu nr. 25, jud. IASI, Completul 

C10, camera Sala 3,  în ziua 
de  31.03.2016, ora 08:30, in calitate 
de Pârât, în proces cu EON Energie 
Romania SA în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redusă, dosar 
nr. 28170/245/2015.

l Domnul Pirlac Dan Constantin, 
identificat cu CNP 1690430330019, 
cu ultimul domiciliu cunoscut in Loc. 
Lunca Cetatuii, NR.6, judetul Iasi, 
este chemat la Judecatoria Iasi, cu 
sediul Iasi, str. A. Panu nr. 25, jud. 
Iasi, Completul C10, camera Sala 3, 
în ziua de  31.03.2016, ora 08:30, in 
calitate de Pârât, în proces cu EON 
Energie Romania SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare redusă, 
dosar nr. 33677/245/2015.

l Domnul Culcer Daniel, identificat 
cu CNP 1780201040132, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Bacau, str. Dr. 
Victor babes, nr.2, ap.63, judetul 
Bacau, este chemat la Judecatoria 
Bacau, cu sediul Bacau, str. Oituz  nr. 
20, jud. Bacau, Completul C 4, 
camera Sala 3, în ziua de   28 
MARTIE 2016, ora 09:00, in calitate 
de Pârât, în proces cu EON Energie 
Romania SA în calitate de Recla-
mant, cerere de valoare redusă, dosar 
nr. 12441/180/2015.

l Furtea Magdalena Marcela se 
citează în calitate de moştenitoare 
legală (nepoată de frate postdecedat) 
a defunctei Nicolaescu Eugenia, în 
data de 31.03.2016, ora 10.00, la 
Biroul Individual Notarial Ionaş 
Alexandru Mihai, la sediul din Muni-
cipiul Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 
76, judeţul Braşov- dezbatere succeso-
rală, dosar succesoral nr. 15/2016.

l Numita Lakhel Priscila Brigitte 
Rolanda, cu domiciliul în comuna 
Islaz,  sat Moldoveni,  judeţul 
Teleorman, citează pe Lakhel Nidhal 
în calitate de pârât în dosarul nr. 
1805/329/2015 să se prezinte la Jude-
că tor ia  Turnu  Măgure l e  pe 
04.03.2016, ora 8,30 având ca obiect 
pensie alimentară. 

l Se citează Milea Petre pentru 
29.03.2016, orele 8,30 ca pârât în 
dosarul 911/329/2015 pe rolul Judecă-
toriei Turnu  Măgurele. 

l La data de 17 martie 2016, ora 
17.00, la BNP Ion Cătălin, cu sediul 
în comuna Feldioara, str. Octavian 
Goga, nr. 129, județ Braşov, are loc 
dezbaterea  succes iuni i  după 
defunc tu l  NISSLER IOAN- 
FRIDERIC, data decesului: 10 ianu-
arie 2016. Eventualii moştenitori sunt 
aşteptați la birou, la data şi ora preci-
zate mai sus.

l Se citeaza paratul Dumitrascu I. 
Cristian cu ultimul domiciliu 
cunoscut in mun. Ploiesti, str.Trotus, 
nr. 5, jud.Prahova, în proces cu Dumi-
trascu Nicolae Florin si Voda Arte-
miza, în dosarul nr. 11568/200/2015, 
al Judecătoriei Buzău, cu termen de 
judecată la data de 11.03.2016, ora 
9.00, având ca obiect „constatare 
calitate de unici mostenitori si partaj 
succesoral”.

l Pîciu Angelica Madalina, cu domi-
ciliul în Rovinari, Str. Castanilor, bl. 
D1, sc. 2, ap. 16, este chemată la 
judecătoria Tg Jiu pentru decizia 
definitivă si irevocabilă de divorţ în 
dosar nr. 14154/318/2012.

DIVERSE  
l Tempo Insolv SPRL anunta deschi-
derea procedurii generale de faliment 
privind pe Aly Cons SRL, cu sediul in 
Comuna Jilava, str. Ungureni, nr. 200, 
camera 1, jud Ilfov, J23/882/2008, 
CUI 23543952, dosar nr.3603/93/2014 
la Tribunalul Ilfov. Termenul pentru 
creantele nascute in cursul procedurii 
11/04/2016, termenul pentru intoc-
mirea  tabelului  supl imentar 
12/05/2016, termen pentru depunerea 
contestatilor la tabelul suplimentar la 
7 zile de la publicarea in BPI a tabe-

lului ,  tabelul  def consol idat   
12/06/2016. Cererea de se depune la 
Tribunalul Ilfov, pentru dosarul 
3903/93/2014.

l U.A.T. Municipiul Falticeni, cu 
sediul in str. Republicii, nr. 13, organi-
zează la sediul instituţiei, în data de 
15.04.2016, ora 10.00, selecţie publică 
de proiecte în baza Legii 350/2005, cu 
o finanţare nerambursabilă în sumă 
totală de 455.000 lei. Conform H.C.L. 
15/29.01.2016 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2016, ramurile sportive pentru 
care urmează a se aloca finanţări 
nerambursabile sunt următoarele: 
10.000 lei pentru judo, 10.000 lei 
pentru tenis de masă, 290.000 lei 
pentru fotbal masculin, 10.000 lei 
pentru tenis de câmp, 55.000 lei 
pentru canotaj. Din suma totală desti-
nată finanţărilor nerambursabile, 
suma de 80.000 lei este destinată 
finanţării activităţilor în domeniul 
culturii la nivelul Municipiului Fălti-
ceni în anul 2016. Ghidul de finanţare 
pentru ramurile sportive şi cel pentru 
activităţile culturale poate fi obtinut 
de la cam. 28 primarie. Relatii la tel. 
0230.542056.

l În conformitate cu dispoziţiile 
articolului unic, alineatul al doilea din 
Legea nr. 455/2006, Parohia „Sf. 
Ierarh Nicolae" Iazu anunţă faptul că, 
pe rolul Judecătoriei Slobozia, judeţul 
Ialomiţa, s-a constituit dosarul civil 
nr. 35/312/2016, cu prim termen de 
judecată la data de 31.03.2016, orele 
8,30, Complet 1, Sala 2 Civil, iar 
obiectul procesului respectiv îl consti-
tuie cererea pentru constatarea 
dobândirii prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate. Datele de identi-
ficare a părţilor din acest proces sunt: 
- Parohia „Sf. Ierarh Nicolae" Iazu, în 
calitate de reclamant, cu sediul în sat 
Iazu, comuna Scînteia, judeţul 
Ialomiţa, C.I.F. 23837486 (tel. 
0243/276513, mobil: 0722892947; 
e-mail: marcelneacsu@yahoo.com); - 
Statul Român, prin Ministerul Finan-
ţelor Publice, în calitate de pârât, cu 

sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Apolodor, nr. 17, sector 5; - Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna 
Scînteia, prin Primar, în calitate de 
pârât, cu sediul situat în comuna 
Scînteia, judeţul Ialomiţa (tel./fax 
0243/242058, e-mail: primariascin-
teia@yahoo.com) 

l Anunţ de participare la selecţia 
publică privind atribuirea contrac-
telor de finanţare nerambursabile din 
fondurile bugetului local al comunei 
Orăştioara de Sus pentru finanţarea 
proiectelor de interes public local în 
anul 2016. 1.Autoritatea contractantă: 
-Comuna Orăştioara de Sus, Str.
Poştei, Nr.133, jud. Hunedoara, Codul 
fiscal nr.4468366, nr.de telefon: 
0254.246.650, nr.fax: 0254.246.622, 
e-mail  primariaorastioaradesus@
yahoo.com. 2.Categoria şi descrierea 
serviciilor: -Contract de finanţare 
nerabursabilă în conformitate cu 
prevederile Legii 350/2005 -privind 
regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
cu completările şi modificările ulteri-
oare. 3.Domeniile pentru care se 
acordă finanţare nerambusabilă de la 
bugetul local, în anul 2016: -culte 
religioase -30000Lei. 4.Termenul de 
implementare/derulare a proiectelor: 
-15.04.2016-15.12.2016. 5.a)Termenul 
limită de depunere a proiectelor: 
-01.04.2016, ora 15.00; b)Adresa la 
care trebuie transmise solicitările: 
-Registratura Primăriei Orăştioara de 
Sus, Str. Poştei, Nr.133, jud.Hune-
doara, Codul fiscal nr.4468366, nr.de 
telefon: 0254.246.650, nr.fax: 
0254.246.622. 6.Limba sau limbile în 
care trebuie redactate solicitările: 
-Limba Română. 7.Evaluarea şi selec-
ţionarea proiectelor: -11.04.2016, ora 
10.00. -Se va face de către comisia de 
evaluare a proiectelor de interes 
public. 8.Comunicarea: -Comisia va 
comunica la încheierea procedurii în 
scris, solicitanţilor neselecţionaţi, 
motivele neacordării finanţării, iar 
celor selecţionaţi, nivelul sumelor 
aprobate în vederea încheierii 

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 Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 23066241. Nr. DEC 
5983/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, orele 11.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 3 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, sș: ZFA23000006006495, capacitatea cilindrică 2800 cmc, culoare alb, nr. 
înmatriculare CL-03-TRT, valoare 3.594 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: 02.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.
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contractelor. 9.Regulamentul privind 
atribuirea contractelor de finanţare 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local al comunei Orăştioara de 
Sus pentru finanţarea proiectelor de 
interes public local în anul 2016, se va 
obţine de la Compartimentul Finaciar 
Contabil din cadrul Primăriei Orăşti-
oara  de  Sus ,  nr.de  t e l e fon : 
0254.246.650, nr.fax: 0254.246.622. 
10.Data transmiterii anunţului spre 
publicare către Regia Autonomă 
Monotorul Oficial: -02.03.2016.

ADUNĂRI GENERALE  
l Administratorul Agromec Hagieşti 
SA, convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor societății pentru data de 
04 aprilie 2016 ora 11.00 la sediul 
societății din com. Sineşti jud. 
Ialomița, cu următoarea ordine de zi: 
-Aprobarea unui împrumut de 
400.000 lei prin contractarea  unui 
credit  de această valoare cu 
BRD-Groupe Societe Generale, în 
baza subvențiilor aferente schemelor 
de sprijin pe suprafață, credit necesar 
pentru finanțarea  activităților 
curente respectiv a necesarului de 
capital de lucru; -Aprobarea garanți-
ilor necesare ce vor fi depuse în 
vederea obținerii contractului de 
credit; -Desemnarea persoanei împu-

ternicite să îndeplinească toate acțiu-
nile şi demersurile necesare şi utile în 
scopul încheierii şi semnării contrac-
tului de credit cu BRD -Groupe 
Societe Generale pentru suma de 
400.000 lei şi a contractelor şi celor-
lalte documente prin care se acordă 
garanțiile necesare. În caz de neînde-
plinire a cvorumului legal, adunarea 
se reprogramează pentru data de 05 
aprilie 2016 ora 11.00.

LICITAȚII  
l INSPECTORATUL GENERAL 
DE AVIATIE AL MAI lanseaza 
procedura competiţională "licitaţie 
restrânsă" pentru atribuirea contrac-
tului de finanţare a realizarii proiec-
tului de cercetare-dezvoltare "PS 2.2.1 
-Dezvoltarea de surse electrice de 
curent continuu şi alternativ mobile, 
pentru controlul la sol al aerona-
velor", în conformitate cu H.G. 
nr.1266/2004. Detalii suplimentare se 
gasesc pe pagina de internet www.
aviatie.mai.gov.ro la secţiunea 
Proiecte Coordonate de contact: 
telefon: 021/310.43.99, e-mail: igav@
mai.gov.ro

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil 

situat in loc Blejoi, sat Blejoi, nr.4, T 
35, Parcela Cc 277/2  jud. Prahova, 
compus din teren intravilan, in supra-
fata  masurata de 1622 mp, compus 
din teren si baraca  la pretul de 62.390 
lei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 15% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are loc 
in baza Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015 si 
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de 07.03.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunului imobil 
situat in com. Bucov, sat Bucov, str. 
Sos. DN1B, F.N, T 56, P2249/ 
7;8;9;10;11, jud. Prahova, compus din 
teren intravilan, in suprafata  masu-
rata de 27.630 mp, din acte 27.863, 
compus din teren, hala industriala 
C1, cladire paza, plaforma decantor, 
imobilul dispune de bransamente la 
toate retelele tehnico-edilitare exis-
tente in zona (apa, gaze, energie elec-
trica, fosa septica) la pretul de 
1.897.880 lei. Pretul de pornire al lici-
tatiei este redus cu 15% din cel stabilit 
in raportul de evaluare. Licitatia are 
loc in baza Adunarilor Creditorilor 

d in :  04 .08 .2015,  30 .09 .2015, 
10.11.2015 si 14.01.2016. Licitaţia va 
avea loc pe data de  07.03.2016 orele 
13.00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

l SC Aniko Trans SRL, prin lichi-
dator judiciar anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a bunurilor mobile 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare. Pretul de pornire al licitatiei 
este redus cu 15% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Licitatia are loc 
in baza Adunarilor Creditorilor din: 
04.08.2015, 30.09.2015, 10.11.2015 si 
14.01.2016. Licitaţia va avea loc pe 
data de   07.03.2016 orele 13.00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii 
suplimentare 0344104525.

l Compania Naţională de Căi Ferate 
“CFR” S.A, Sucursala Regionala de 
Căi Ferate Braşov-  Divizia Patri-
moniu, cu sediul în Braşov, str. Poli-
tehnicii nr.1, organizează la sediul 
societăţii, licitaţie publică, deschisă, 
cu strigare, în data de 25.03.2016 de 
la ora 10ºº pentru închirierea de 
locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile 
în vederea desfăşurării de activităţi 
comerciale, prestări servicii, publici-
tate, depozite, garaje, etc., situate pe 
raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor 

c.f. aflate în subordinea Sucursalei 
Regionala CF Braşov. Pentru detalii 
privind locaţia (amplasarea), supra-
faţa, destinaţia (obiect de activitate), 
tariful minim de pornire al licitaţiei, 
taxele necesare a fi achitate pentru 
participarea la licitaţie, vă puteţi 
adresa la sediul Sucursalei Regionale 
CF Braşov – Divizia Patrimoniu 
(telefon: 0268/429107, 0268/410108) 
sau puteţi accesa site-ul www.cfr.ro– 
CFR SA  -Licitaţii interne– nivel 
regional- închirieri. Documentaţiile 
necesare participării la licitaţie (caiete 
de sarcini şi anexe) se procură, contra 
cost, de la sediul Sucursalei Regionale 
de Căi Ferate Braşov– Divizia Patri-
moniu. Documentele necesare admi-
terii participării la licitaţie se vor 
depune la sediul  Sucursalei Regio-
nale de Căi Ferate Braşov– Divizia 
Patrimoniu, până la data de 
18.03.2016.

l Debitorul SC RUPS SA societate în 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL, scoate 
la vânzare: -Proprietate imobiliară 
„Apartament” în suprafață de 187 
mp situat în Str. Traian nr. 42, etaj 8, 
sector 2, Bucureşti, Nr. cadastru 
16088/42, CF 74224; -Loc parcare S15 
aferent apartament, situat în Str. 
Traian nr. 42, etaj 8, sector 2, Bucu-
reşti, Nr. cadastru 19088/60. Prețul de 

pornire licitație este de 255.360,00 
Euro exclusiv TVA. Prețul de pornire 
reprezintă 100% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare aprobat prin Adunarea 
Creditorilor din data de 22.01.2016. 
Prețul caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliară (apartament 
şi parcare) este de 2.000,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitație 
este condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 5 3 B I T R -
PH1RON038212CC01 deschis la 
Veneto Banca SCPA Italia Montebe-
lluna Suc. Bucureşti, Ag. Ploieşti, 
până la orele 14 am din preziua 
stabilită licitației, a garanției de 10% 
din prețul de pornire a licitației; -achi-
ziționarea până la aceeaşi dată a 
Caietului de sarcini pentru proprie-
tatea imobiliară, de la sediul lichida-
torului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliară (apartament şi parcare) 
prima şedință de licitație a fost stabi-
lită în data de 14.03.2016, ora 15.00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 21.03.2016, 
28.03.2016, ora 15.00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Bucureşti, Sector 1, Str. Buzeşti nr. 71, 
etaj 2, camera 203. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@

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. 16643959. Nr. DEC 
5980/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, orele 10.30, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 
bunuri sechestrate aparținând debitorului Clima Term Instal S.R.L.. cu sediul în jud. Călărași, mun. 
Călărași, str. Macului, bl. M8 (H12), sc. A, etj. P, ap. 3, cod fiscal 16643959, în dosar de executare nr. 
16643959, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia 1307, 
an fabric. 1998, sș: UU1D2F719W2710771, capacitatea cilindrică 1557 cmc, nr. înmatriculare CL-03-
GSR, valoare 1.7731.182 lei; - Mașină de lipit termopane Sche�er, an fabricație 2006, valoare 2.365 
lei; - Calculator Intel E 4300, valoare 88 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: 02.03.2016. 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. 26178177. Nr. DEC 
5979/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, 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 Agrotehnic Suport Dragoș Vodă S.R.L., cu sediul în jud. 
Călărași, loc. Călărăși, cod fiscal 26178177, în dosar de executare nr. 26168177, prețul de pornire al 
licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Combină Deutz Fahr 6040, an fabric. 2011, serie 
6112014749, valoare 157.841 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: 02.03.2016. 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. DEC 
5985/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, orele 13.30, 
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: - Autoturism Mercedes Benz C 180-Combi, an 
fabric. 2002, sș: WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 6.980 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: 02.03.2016. 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. 14934641. Nr. DEC 
5984/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, orele 13.00, 
în Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa a 2 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 45.196 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: 02.03.2016. Relații suplimentare la 
telefonul: 0242.312939, int. 159.
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gmail.com. Pentru relații suplimen-
tare și  vizionare apelați tel . : 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Debitorul SC Egea Prod S.R.L. 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: 1.Teren situat în 
Mun. Ploiești, Str. Văleni Nr. 31B, 
Județ Prahova, având suprafața de 
289 mp. Prețul de pornire al licitației 
este de 60.700,00 Euro exclusiv TVA. 
2.Mijloace fixe în valoare de 10.205,00 
Lei. Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil “teren“ aflat ]n proprietatea 
SC EGEA PROD SRL este de 1000 
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al 
licitațiilor pentru imobil, reprezintă 
50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, din Raportul de evaluare; 
Prețul de pornire al licitațiilor pentru 
mijloacele fixe reprezintă 55% din 
valoarea de piață, prezentatată în 
Raportul de evaluare pentru fiecare 
bun în parte iar listele cu aceste 
bunuri pot fi obținute de la lichida-
torul judiciar cu un telefon în prea-
labil la 021.318.74.25. Participarea la 
licitație este condiționată de: -consem-
narea în contul nr.  RO88BI-
TR003010035250RO01 deschis la 
VENETO BANCA S.P.C.A. Ag. 
Ploiești până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeași 
dată a Caietului de sarcini și a Regu-
lamentelor de licitație pentru proprie-
tatea imobiliară și mijloacele fixe de la 
sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatea imobiliară, mijloacele 
fixe, prima ședință de licitație a fost 
fixată în data de 10.03.2016 ora 15:00, 
iar dacă bunurile nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de 
licitații vor fi în data 17.03.2016; 
24.03.2016; 31.03.2016; 07.04.2016; 
14.04.2016; 21.04.2016; 28.04.2016 ora 
15:00. Toate ședințele de licitații se 

vor desfășura la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiești, Str. Elena 
Doamna nr. 44A, Județ Prahova. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. 
Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anunțul poate fi vizualizat și pe site 
www.dinu-urse.ro. 

l Municipiul Satu Mare, cu sediul in 
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr. 1, 
intrarea M, reprezentat prin primar 
Dr. Coica Costel Dorel, cod fiscal 
403886, tel. 0261.807.500, fax 
0261.710.760 vinde prin licitatie 
publica deschisa imobilul teren in 
suprafata de 25.000mp situat in Zona 
Industriala Sud a municipiului Satu 
Mare, inscris in C.F. nr. 155726 sub nr. 
Cadastral 155726. Orice persoana 
juridica interesata poate solicita docu-
mentatia de atribuire de la sediul 
Primariei Municipiului Satu Mare, 
Serviciul Evidenta Patrimoniu, 
Concesionari, parter, camera 13. 
Garantia de participare la licitatie 
este de 51.333lei si poate fi achitata in 
numerar la casieria Primariei munici-
piului Satu Mare sau prin ordin de 
plata la Trezoreria Satu Mare, cod 
f i s c a l  4 0 3 8 8 0 6 ,  c o n t 
RO46TREZ5465006XXX000201. 
Data limita pentru solicitarea clarifi-
carilor: 08.03.2016, iar data limita de 
depunere a ofertelor: este 10.03.2016, 
orele 10.00. Data si locul la care se va 
desfasura sedinta publica de deschi-
dere a ofertelor: Data:10.03.2016, 
orele 12.00 la sediul Municipiului 
Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, 
intrarea M, sala de consiliu. Persoana 
de contact Faur Mihaela- Sef serviciu 
Evidenta Patrimoniu, Concesionari, 
adresa e-mail: patrimoniu@satu-
mare.ro, tel. 0261.807.521.

l Debitorul Soc. Cooperativa Mește-
șugărească Cerna Orșova cu sediul în 
Orsova, str. Decebal, nr. 9, jud. Mehe-

dinţi, CIF: 1614688, C25/3/2006, 
aflată în procedura de faliment, dosar 
nr. 4993/101/2007 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 
cu sediul ales în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
scoate la vânzare la un pret diminuat 
cu 25% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare: -Proprietatea 
imobiliară *Magazie și teren intra-
vilan* situată în localitatea Topleț, 
județul Caraș - Severin, carte 
funciară nr. 30827, număr cadastral 
30827, 30827-C2 a localității Topleț, 
în suprafață de 1.839 m.p., la un preţ 
de pornire al licitaţiei de 3375 euro 
(exclusiv TVA) ce se vor achita în lei 
la cursul BNR din ziua plații. Lici-
tatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 15.03.2016 orele 13,00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 12/F din data 
de 16.01.2008 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată în 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
4993/101/2007. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
n a r e a  î n  c o n t u l  n r . 
RO57RNCB0181022634460009 
deschis la BCR SA, până la începerea 
licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și achizi-
ţionarea caietului de sarcini. Relaţii 
sup l imentare  la  t e l e foane le 
0742592183, 0252/354399 sau la 
sediul lichidatorului din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. 
Mehedinti.

l Licitație deschisă pentru achiziția 
de izolatori suport. 1. Date identifi-
care achizitor: Societatea Fise Elec-
trica Serv S.A -SISE Electrica 
Transilvania Sud, cu sediul în Brașov, 
Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI 
14493251, tel. 0372680372, fax: 
0268305504, achiziționează izolatori 
suport, Cod CPV 44111511-6 – Izola-

tori electrici; în cantitățile și condițiile 
prevăzute în documentația de atri-
buire; 2. Procedura aplicată: Licitație 
deschisă. Prezenta nu este o proce-
dură de achizitii publice, ci se deru-
lează conform procedurii de achiziții 
interne a Societății Fise Electrica Serv 
SA; 3. Împărțire pe loturi: NU;  4. Nu 
se acceptă oferte alternative; 5. Locul 
de livrare a produselor: DDP benefi-
ciar depozitul SISE Transilvania Sud 
din Tg. Mureș; 6. Natura și cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: 
IZOLATORI SUPORT, cantitate 75 
buc; 7. Durata contract: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 20 zile de la 
data semnării contractului; 8. a. Data 
limită de primire a ofertelor: 
18.03.2016, ora 09.00. Data deschi-
derii ofertelor: 18.03.2016, ora 10.00; 
8. b. Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Electrica Transilvania 
Sud, Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 17 
A, etaj I, secretariat general; 8. c. 
Limba de redactare a ofertelor: limba 
română; 9. Modalităţile de finanţare: 
surse proprii; 10. Criterii de calificare 
conform prevederilor din Fișa de 
date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschi-
derii ofertelor; 12. Criteriul de atri-
buire a contractului: prețul cel mai 
scăzut; 13. Garanție de participare: 
conform Documentație de atribuire; 
14. Documentația de atribuire costa 
150 lei, fără TVA, procurată de la 
sediul achizitorului. Persoane de 
contact: Mihaela Hosu: mihaela.
hosu@ts.electricaserv.ro.

l România. Judeţul Suceava, 
Primăria Oraș Gura Humorului Str.
Piaţa  Republ ic i i ,  nr.14,  Tel . 
0230.235.051; Fax:0230.235.051; 
0230.230.940; E-mail: primariagh@
gmail.com Nr.2409 din 29.02.2016 
Anunţul privind organizarea licitaţiei 
principale de vânzare de masa 
lemnoasă pe picior Organizatorul 
licitaţiei: Primăria Orașului Gura 
Humorului, orașul Gura Humorului, 

Str.Piaţa Republicii, nr.14, Tel. 
0230.235.051; Fax: 0230.235.051; 
0230.230.940; E-mail: primariagh.
com. Data și ora desfășurării licitaţiei: 
17.03.2016, ora-09.00; Locul desfășu-
rării licitaţiei: Sediul Primăriei 
orașului Gura Humorului, judeţul 
Suceava; Tipul licitaţiei: licitaţie 
publica cu strigare; Licitaţia este 
organizata si se va desfășura conform 
prevederilor Regulamentului de valo-
rificare a masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică, aprobat 
p r i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.924/2015, cu modificările si 
completările ulterioare; Data și ora 
organizării preselecţiei: 09.03.2016, 
ora-12.00; Data si ora-limită până la 
care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie și înscrierea la lici-

taţie: 08.03.2016, până la ora-13.00; 
Lista partizilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei si pasul de lici-
tare pentru fiecare partidă sunt 
afișate la sediul organizatorului si pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior oferit la licitaţie 2.189mc, din 
care pe natura de produse: —produse 
principale: 922(mc); —produse secun-
dare: 471(mc); —produse accidentale: 
333(mc); —produse igiena: 463(mc); 
si, respectiv, pe specii si grupe de 
specii: —rășinoase: 974(mc); —fag: 
965(mc); —diverse moi: 0(mc); —
diverse tari: 250(mc). Masa lemnoasă 
pe picior oferita spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprie-
tate publică certificat. Pentru masa 
lemnoasa pe picior rămasă neadjude-

ANUNȚURI

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Orășenesc 
Topoloveni. Anunță valorificarea prin licitație publică cu strigare, 
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de 
Procedură Fiscală, a unor active aparținând: Matusoiu Ion - 
Râmnicu Vâlcea, după cum urmează: Denumire: Teren intravilan 
în sup. 1771 mp, CF nr. 80414, Bogați, jud. Argeș. Valoare [Ron, 
fără TVA]: 15.265 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 RO94TREZ0515067X
XX000884, deschis la Trezoreria Topoloveni, dovada că nu au 
obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 
specificate la art. 250, alin. (7) din Codul de Procedură Fiscală, 
până în ziua de 16.03.16, inclusiv. Licitația va avea loc în data de 
17.03.16, ora 10:00:00, la sediul S.F.O. Topoloveni, Calea 
București, nr. 107A, jud. Argeș. Sarcinile care grevează bunurile 
sunt: SC Credit House SRL; DGFP Argeș - S.F.O. Topoloveni. 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 S.F.O. Topoloveni, Calea București, nr. 107A, 
jud. Argeș, tel. 0248.666900. Data afișării 03.03.2016.

publicitate



14 JOI / 3  MARTIE  2016

cata după încheierea licitaţiei se va 
organiza o nouă licitaţie în condiţiile 
prevăzute de HG 924/2015, cu modi-
ficările si completările ulterioare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de 
la sediul organizatorului licitaţiei 
începând cu data de: 04.03.3016. 
Pentru informaţii şi date suplimen-
tare vă puteţi adresa organizatorului 
licitaţiei telefon 0230.235.051 Organi-
zator, Primăria oraşului Gura Humo-
rului, judeţul Suceava. Organizator, 
Primăria oraşului Gura Humorului, 
judeţul Suceava Primar, Secretar, Ing.
Marius Ioan Ursaciuc Jr.Daniela 
Elena Tipa.

l Directia Silvica Vilcea, cu sediul in 
Rm. Valcea;str. Carol I; nr. 37; cod 
postal 240 591; tel. 0250/735 840; fax. 
0250/739 266; email office@valcea.
rosilva.ro organizeaza in ziua de luni 
21 martie 2016, ora 11.00, la sediul 
sau, Licitatie publica deschisa cu stri-
gare, pentru vinzarea urmatoarelor 
mijloace fixe, scoase din functiune: 
Denumire mij. fix, nr. inventar, greu-
tate estimata-tone 1. Platforma meta-
lica,  48004,  131, 4 to; 2. Platforma 
metalica, 48005, 131, 4 to; 3. Plat-
forma metalica, 48006 131, 4 to; 4. 
Platforma metalica 48007, 131, 4 to; 
5. Platforma metalica 48008, 131, 4 
to; 6. Platforma metalica 48009, 131, 
4 to; 7. Platforma metalica 48010 131, 
4 to; 8. Ponton metalic, 48012, 8, 6 to; 
9. Ponton metalic, 48013, 8, 6 to; 10.  
Ponton metalic, 48014, 8, 6 to;  11.  
Ponton metalic, 48015, 8, 6 to; 12. 
Ponton metalic, 48016, 8, 6 to; 13.
Ponton metalic, 48017, 8, 6 to; 14., 
Ponton metalic, 48018, 8, 6 to; Pretul 
de pornire la licitatie este de 0,54 lei/
kg fara T.V.A.  Saltul de supralicitare 
este de  0.05 lei/kg fara T.V.A. 
Garantia de participare pentru o 
platforma metalica este de 3 548 lei 
fara T.V.A. Garantia de participare 
pentru un ponton metalic este de 232 
lei fara T.V.A. Cheltuieli de partici-
pare - 100 lei/participant TVA inclus. 
Contravaloarea caietului de sarcini - 
100 lei/buc TVA inclus. La licitatie 
poate participa orice persoana fizica 
sau juridica,care prezinta , pina la 
data de  18 martie 2016 ora 14.00 la 
sediul vinzatorului, urmatoarele : - 
cererea de inscriere la licitatie,cu 
specificarea activelor pentru care lici-
teaza; - documentele care certifica 
identitatea si calitatea ofertantului 
,respectiv: a) pentru persoane juridice 
romane si persoane fizice inregistrate 
la O.N.R.C.:certificatul constatator,e-
liberat de ONRC, si  Certificatul Unic 

de Inregistrare. b) pentru persoane 
juridice straine, copia actului de 
inmatriculare a societatii comerciale 
(tradus in limba romana si legalizat). 
c) pentru persoane fizice romane: 
copie a actului de identitate; d) 
pentru persoane fizice straine:copie a 
actului de identitate tradus in limba 
romana si legalizat. -dovada achitarii 
garantiei  la activele pe care le lici-
teaza si a tarifului de participare. - 
daca este cazul, imputernicirea 
acordata reprezentantului ofertan-
tului. Documentele depuse vor fi 
prezentate si in original sau in copie 
legalizata pentru stabilirea conformi-
tatii documentelor depuse.Mijloacele 
fixe sint amplasate pe lacul Bradisor 
din com. Malaia jud. Valcea si sint in 
gestiunea Pastravariei Bradisor.
Operatiunea de dezmembrare este in 
sarcina cumparatorului iar fierul 
vechi rezultat se cintareste in prezenta 
vinzatorului si se valorifica cumpara-
torului la pretul adjudecat de acesta 
la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine: ing Oprescu Ion telefon 
0730652565 sau de la biroul productie 
din cadrul directiei silvice. 

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri şi 
Restaurante SRL societate în fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1.Spațiu comercial în supra-
față utilă de 241,55 mp, situat la 
parterul blocului în Bucureşti, Str. 
Cercetatorilor nr. 9, sector 4. Prețul de 
pornire al licitației pentru spațiul 
comercial este de  201.028 euro 
inclusiv TVA. Prețul Caietului de 
sarcini este de 2.500 lei, exclusiv TVA. 
Prima şedință de licitație a fost fixată 
la data de 09.03.2016, iar dacă spațiul 
comercial nu se adjudecă la această 
dată, următoarele şedințe de licitații 
au fost fixate în data de 23.03.2016, 
06.04.2016, 20.04.2016, 04.05.2016, 
18.05.2016, 01.06.2016, 15.06.2016, 
29.06.2016 şi 13.07.2016 ora 14.30 la 
acelaşi preț de pornire. 2.11 locuri de 
parcare supraterane şi 8 locuri de 
parcare la subsolul blocului situat în 
Bucureşti, Str.    Cercetatorilor nr. 9, 
sector 4. Prețul de pornire al licitației 
pentru locurile de parcare este 
cuprins între 2.403 euro şi 7.719 euro, 
inclusiv TVA, în funcție de ampla-
sare. Prețul Caietului de sarcini/loc de 
parcare este de 1.000 lei, exclusiv 
TVA. Prima şedință de licitație a fost 
fixată la data de 09.03.2016, iar dacă 
locurile de parcare nu se adjudecă la 
această dată, următoarele şedințe de 
licitații au fost fixate în data de 

23.03.2016, 06.04.2016, 20.04.2016, 
04.05.2016, 18.05.2016, 01.06.2016, 
15.06.2016, 29.06.2016 şi 13.07.2016 
ora 14.30 la acelaşi preț de pornire. 
3.Apartamentele nr. 25 şi 35 aflate în 
blocul situat în Bucureşti, Str. Cerce-
tatorilor nr. 9, sector 4 Prețul de 
pornire al licitației pentru aparta-
mentul nr. 25 (2 camere) este de 
40.427 euro +TVA. Prețul Caietului 
de sarcini este de 1.500 lei, exclusiv 
TVA. Prețul de pornire al licitației 
pentru apartamentul nr. 35 (2 
camere) este de 47.966 euro +TVA. 
Prețul Caietului de sarcini este de 
1.500 lei, exclusiv TVA. Prima şedință 
de licitație a fost fixată la data de 
09.03.2016, iar dacă imobilele nu se 
adjudecă la această dată, următoarele 
şedințe de licitații au fost fixate în 
data de 23.03.2016, 06.04.2016, 
20.04.2016, 04.05.2016, 18.05.2016, 
01.06.2016, 15.06.2016, 29.06.2016 şi 
13.07.2016 ora 14.30 la acelaşi preț de 
pornire. Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în 
c o n t u l  n r .  R O 8 6 F N -
NB000102560484RO01 deschis la 
Credit Europe Bank Romania, 
Sucursala Bucureşti, cel târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație, a garanției de 10% 
din prețul de pornire al licitației; 
-achiziționarea cel târziu cu o zi 
înainte de data şi ora stabilită pentru 
şedința de licitație a Caietului de 
sarcini. Prețul caietului de sarcini se 
achită prin OP în contul nr. 
RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK -Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu, Urse şi Asociații SPRL 
sau în numerar la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 
1. Toate şedintele de licitații se vor 
desfăşura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 
71, et.2, cam. 203, sector 1. Pentru 
relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. 

l Primăria Comunei Dorna Candre-
nilor, prin Primar Candrea Mafteiu, 
cu sediul în Comuna Dorna Candre-
nilor, Str. Principală, nr. 85, Judeţul 
Suceava, anunţă organizarea proce-
durii de negociere directă în data 
22.03.2016 pentru Concesionare 
Aerodrom Floreni- teren şi construcţii 
(teren intravilan- curţi construcţii, 
pistă betonată în suprafaţă de 
21.494,64mp, clădire punct control, 
canal şi rigole scurgere ape, căi şi 

drumuri acces), Satul Dealu Floreni, 
Comuna Dorna Candrenilor; bunuri 
ce fac parte din domeniul public al 
Consiliului Local al Comunei Dorna 
Candrenilor. Documentaţia de atri-
buire şi alte informaţii suplimentare 
se găsesc la tel.0230.575.005, int. 112 
sau 118, fax 0230.575.167 sau la 
sediul primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor. Termen limită de 
înscriere: 22.03.2016, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Dorna 
Candrenilor. Data deschiderii licita-
ţiei publice: 22.03.2016, ora 13.00. 

l Primăria oraşului Bălceşti, str. 
Aleea Petrache Poenaru, nr. 1, judeţul 
Vâlcea, anunţă scoaterea la licitaţie 
publică deschisă cu strigare, în 
vederea vânzării, a unui teren intra-
vilan în suprafaţă de 408 mp, situat în 
oraşul Bălceşti, str.Goruneşti, punct 
Vatra -Sat Goruneşti, judeţul Vâlcea, 
aflat în domeniul privat al localităţii, 
c o n f o r m  H C L  B ă l c e ş t i 
nr.47/25.06.2015. Persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire de 
la sediul Primăriei oraşului Bălceşti, 
judeţul Vâlcea, costul unui exemplar 
fiind de 50Lei, care vor fi achitaţi în 
numerar la casieria instituţiei. Ofer-
tele vor fi depuse la registratura 
Primăriei oraşului Bălceşti, str.Aleea 
Petrache Poenaru, nr.1, judeţul 
Vâlcea, până la data de 23 martie, ora 
10.00. Preţul minim de pornire la 
licitaţie privind vânzarea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare a tere-
nului în suprafaţă de 408mp, este de 
4200Lei (valoare fără TVA), conform 
R a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e 
nr.10/01.06.2015 întocmit de II Dicu-
lescu Emanuel -evaluări active şi 
societăţi comerciale. Pasul de strigare 
la licitaţie este de 500Lei. Licitaţia 
publică se va desfăşura la sediul 
Primăriei oraşului Bălceşti, la data de 
23 martie, ora 12.00. Soluţionarea 
litigiilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, modifi-
carea şi încetarea contractului, 
precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri, se realizează potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Informaţii suplimentare se obţin de la 
sediul Primăriei oraşului Bălceşti, 
telefon: 0250.840.352 -consilier Geica 
Valeria Geanina.

l Debitorul SC Marinos Construct 
SRL societate în faliment, prin lichi-

dator judiciar Dinu, Urse şi Asociații 
SPRL, scoate la vânzare: 1.Teren 
constituit din trei loturi situate în 
Mun. Ploieşti, Județ Prahova: -Str. 
Mareşl Averescu nr. 10 -494mp; -Str. 
Plăieşilor nr. 59 –398mp; -Str. Fuio-
rului nr. 10 –199mp. Prețul de pornire 
licitație este de 78.520,00  Euro 
exclusiv TVA. 2.Teren situat în intra-
vilanul comunei Blejoi, sat Ploiestiori, 
Tarlaua 19, județul Prahova, având 
suprafața de 1.000 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 36.000,00 
Euro exclusiv TVA. 3.Teren situat în 
intravilanul comunei Blejoi, Parcela 
Cc 104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16, 
județul Prahova având suprafața de 
1.835 mp. Prețul de pornire al licita-
ției este de  64.225,00 Euro exclusiv 
TVA. 4.Teren situat în intravilanul 
Mun. Ploieşti, Str. A. T. Laurian, Jud. 
Prahova, în suprafață totală din 
măsurători  de 117 mp (suprafața din 
acte de 130 mp). Prețul de pornire al 
licitației este de  6.435,00 Euro 
exclusiv TVA. Prețul caietului de 
sarcini pentru imobilele aflate în 
propr i e ta tea  SC MARINOS 
CONSTRUCT SRL este de 1.000,00 
lei exclusiv TVA. 5.Autoturism Fiat 
Fiorino –1.244,10 Lei exclusiv TVA. 
Pentru imobilul de la poziția nr. 
1(unu) prețul de pornire al licitației 
reprezintă 40% din valoarea de piață 
exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare; Pentru imobilul de la 
poziția nr. 2(doi) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 45% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare; Pentru imobilul de la 
poziția nr. 3(trei) prețul de pornire al 
licitației reprezintă 70% din valoarea 
de piață exclusiv TVA din Raportul 
de evaluare. Pentru imobilul de la 
poziția nr. 4(patru) prețul de pornire 
al licitației reprezintă 50% din 
valoarea de piață exclusiv TVA din 
Raportul de evaluare. Participarea la 
licitație este condiționată de: 
-consemnarea în contul nr. RO91FN-
NB005102300947RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploieşti, până la orele 14 am din 
preziua stabilită licitației, a garanției 
de 10% din prețul de pornire a licita-
ției; -achiziționarea până la aceeaşi 
dată a Caietelor de sarcini şi a Regu-
lamentelor de licitație pentru proprie-
tățile imobiliare şi pentru autoturism, 
de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietățile imobiliare şi 
pentru autoturism prima şedință de 
licitație a fost stabilită în data de  
10.03.2016 ora 11.00, iar dacă bunu-

rile nu se adjudecă la această dată, 
următoarele şedințe de licitații vor fi 
în data de 17.03.2016; 24.03.2016; 
31.03.2016; 07.04.2016; 14.04.2016 
ora 11.00. Toate şedințele de licitații 
se vor desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploieşti, 
Str. Elena Doamna nr. 44A, Județ 
Prahova. Pentru relații suplimentare 
sunați la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relații 
suplimentare şi vizionare apelați tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anunțul poate fi vizualizat şi pe site 
www.dinu-urse.ro. 

PIERDERI  
l Pierdut Proces-verbal receptie 
apartament eliberat 16.12.1971, pe 
numele Abălaşei Grigore. Îl declar 
nul.

l Societatea SC LiveShells SRL 
(J06/661/2007; CIF: RO22089115) 
declară pierdut certificatul consta-
tator de autorizare de la sediu. Îl 
declară nul.

l Pierdut certificat profesional taxi 
seria CPTx nr. 0110926 eliberat la 
data de 31.01.2015 de A.R.R. Mehe-
dinți, pe numele Rotaru Tudor. Se 
declară nul!

l Pierdut Licență de pescuit în ape 
continentale seria TL 1120, eliberată 
la 25.06.2009 de Agenția Națională 
pentru Pescuit şi Acvacultură– 
Tulcea, pe numele Goldan Vasile. Se 
declară nulă.

l Pierdut: Certificat de înregistrare 
seria B nr. 2712032 şi Certificat 
constatator eliberat de Oficiul Nați-
onal al Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti în baza 
declarației pe propria răspundere 
înregistrată sub nr. 55121 din 
07.02.2013, emis conform Legii 
359/2004, privind activitățile desfăşu-
rate la sediul social, pentru societatea 
Lohmann Trading Company S.R.L., 
J40/3430/2001, C.U.I. 13804597. Le 
declar nule.

l Ștefan V. Elena P.F.A. cu sediul în 
Bucureşti, sector 5, str. Sabinelor 
nr.78, parter, ap. 1, C.U.I. 27675832, 
F40/5284/2010, declară pierdute 
(nule) acte casa de marcat marca 
DATECS seria MP nr. 55B, de la 
punctul de lucru din Bd-ul Uranus nr. 
111, sector 5, Bucureşti.

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. 26181610. Nr. DEC 
5982/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, orele 11.00, 
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 RSI S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, 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 274.358 lei; - Cabinet de asamblare/ dezasamblare sisteme 
de injecție, inclusiv echipamente și instrumente anexe, 26.458 lei; - Modul testare și reparare 
injectoare, varianta Common Rail, valoare 54154 lei; - Modul testare și reparare injectoare, variante 
clasice, valoare 11.210 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injecție Diesel, varianta 
Common Rail, valoare 62.741 lei; - Aparatură testare și diagnoză sisteme de injectie Diesel, variante 
clasice, valoare 35.093 lei; - Echipamente auxiliare, valoare 17.653. 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: 02.03.2016. 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. 27988120. Nr. DEC 
5978/01.03.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea 
207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în data de 14.03.2016, 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 Agrococoni S.R.L., cu sediul în jud. Călărași, mun. Călărași, 
str. București, nr. 30, bl. I30, sc. A, etj. parter, cod fiscal 27988120, în dosar de executare nr. 
27988120, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia 
Solenza, an fabric. 2003, sș: UU1R5A71533355684, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. 
înmatriculare CL-03-XEB, valoare 1.115 lei, nu este în funcțiune; - Autoturism Dacia Solenza, an 
fabric. 2003, sș: UU1R5A71533355685, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare 
CL-01-ZIG, valoare 1.884 lei, în funcțiune; - Autoutilitară Ford Transit 90T350, an fabric. 2002, sș: 
WFPAXXGBFA2A07107, capacitatea cilindrică 2402 cmc, 66 kw, culoare alb, nr. înmatriculare CL-26-
PTR, valoare 8.283 lei, în funcțiune. 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: 02.03.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int. 159.

ANUNȚURI




