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OFERTE SERVICIU
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Hunedoara  cu sediul în Deva, Piaţa 
Unirii, nr.2, scoate la concurs, în zilele de 
06.07.2015 (proba scrisă) şi 08.07.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant: consilier 
clasa I, grad profesional superior, Compartiment 
Control, îndeplinirea măsurilor asiguratorii şi 
executare silită a debitelor; Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniu economic sau juridic; 
Vechime minimă în specialitatea studiilor nece-
sare exercitării funcţiei publice:9 ani; Cunoştinţe 
de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel 
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 06.07.2015 – 
ora 09:00 – proba scrisă 08.07.2015 – ora 12:00 – 
interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Hunedoara.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă Prahova  cu sediul în Ploieşti, Str.Nicolae 
Iorga, nr.1, scoate la concurs, în zilele de 
06.07.2015 (proba scrisă) şi 08.07.2015 (interviul), 
la sediul agenţiei următorul post vacant: 
Inspector clasa I, grad profesional superior, 
Compartiment relaţii cu angajatorii, Birou Mana-
gementul pieţei muncii. Condiţii specifice de 
participare la concursul pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie vacante: Pregătire de speciali-
tate – studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; Vechime minimă în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet 
– nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate 
de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Programul concursului: 06.07.2015 – 
ora 09;00 – proba scrisă 08.07.2015 – ora 12:00 – 
interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de 
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM Prahova.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură MARIN DRĂCEA (INCDS), în 
conformitate cu prevederile din Metodologia 
privind încadrarea în muncă-Anexa 10 la CCM 
în vigoare, organizează în data de 18.06.2015 
orele 10,00 concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de pădurar la Ocolul silvic experimental 
Tomnatic. Condiţii de participare: -absolvent al 
învăţămîntului profesional sau liceal de speciali-
tate silvic; Dosarul de concurs va cuprinde: 
-cerere prin care se solicită aprobarea conducăto-
rului unităţii pentru participarea la verificarea 
organizată pentru ocuparea postului vacant 
anunţat; - curriculum vitae; - diploma ce atestă 
studiile prevăzute la condiţiile de participare 
(original şi  copie);- adeverinţă privind vechimea 
în muncă; - certificat de cazier judiciar;- buletin/
carte de identitate (original şi copie); - adeverinţă 
medicală, eliberată de medicul de familie, care să 
ateste starea de sănătate, respectiv că este apt 

pentru angajare; - recomandare de la ultimul loc 
de muncă din care să rezulte profilul profesional 
şi moral (absolvenţii care se încadrează prima 
dată vor prezenta recomandare de la unitatea de 
învăţămînt absolvită). Probele de concurs: - 
lucrare scrisă  şi interviu. Concursul se va desfă-
şura la sediul ICAS Bucureşti, loc. Voluntari, 
Bdul. Eroilor, nr. 128,  jud. Ilfov. Termenul pentru 
depunerea contestaţiilor, după afişarea rezulta-
telor este de trei zile. Relaţii suplimentare, 
înscrieri şi depunerea dosarelor la sediul ICAS 
Bucureşti, tel. 0213503238-int.123; 0744314700; 
0722541280; fax 0318157873, e-mail budi-
cawaly@yahoo.com,  pînă la data de 12.06.2015, 
orele 13,00.

CITAȚII
La data de 17.06.2015, Soare Mihai Aurelian, este 
chemat în judecată la Tribunalul Argeş, în 
procesul de stabilire paternitate, nr. dosar 
3752/205/2013.

Reclamanții Ghinea Florea şi Vlăduță Emilia din 
Tulcea cheamă în judecată pe numitul Bogacev 
Nicolae, cu domiciliul necunoscut, în calitate de 
pârât, la judecătoria Tulcea, în data de 
17.06.2015, ora 8.00, în Dosar nr. 4516/327/2013, 
având ca obiect partaj.

Rotaru Ciprian Ionuţ cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Comuna Bărcăneşti, Sat Romanesti 
Nr. 313 A jud. Prahova este citat la Tribunalul 
Prahova Secţia Contencios Administrativ din 
Ploieşti str. Piaţa Victoriei nr. 10, dosar 
1177/105/2014/a1 în data de 07.09.2015 în proces 
cu Leavis Cont IPURL lichidator al SC Pluscar 
Wash SRL, pentru acţiune în răspundere 
conform art. 138 din legea 85/2006 (169 alin 1 lit 
c din legea 85/2014).

Tolbaşu Delia Florica citează pe Tolbaşu Ion, în 
calitate de pârât, cu domiciliul în Băbeni, str. 
U z i n e i ,  n r. 4 3 ,  j u d .  Vâ l c e a ,  î n  d o s a r 
nr.11.660/288/2014, la Judecătoria Rm. Vâlcea, în 
data de 16.06.2015; obiect: divorț.

Pârâta Rotaru Ramona Ionela este chemată de 
reclamantul Rotaru Mihai la Judecătoria Iaşi, C 
12 M, în dosarul 40398/245/2014, în 24.06.2015, 
ora 8.30, pentru divorţ.

Grupul 5 Instalatii Constructii Montaj SRL, cu 
ultimul sediu cunoscut în Bucureşti, sector 5, str. 
Lacul Orza nr. 17, ap.-cam. 3, reprezentată prin 
lichidator judiciar Arges Insolv SPRL, este citată 
în calitate de pârâtă pentru data de 17.06.2015 la 
Judecătoria Iaşi - Secţia Civilă (situată în Iaşi, str. 
A. Panu nr. 25), complet C25, ora 08:30, în dosar 
nr. 32449/245/2012, în contradictoriu cu recla-
manta Afânase Georgeta, obiectul pricinii fiind 
hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Numita Moleavin Ioana Laura, fiica lui Beldiman 
I. Vasile şi Beldiman Maria, cu ultimul domiciliu 
în comuna Măgureni, str. Principală, nr. 484, 
judeţ Prahova, este citată la Tribunalul Prahova, 
strada Văleni, nr. 44, pentru ziua de 18.06.2015, 
ora 9, în calitate de pârât, dosar 1245/204/2014, în 
proces cu SC ELF GRUP OTOPENI SRL, în 
calitate de reclamant, pentru Ordonanţa Presi-
denţială.

Numita Beldiman V. Iustina- Steluţa, fiica lui 
Beldiman I. Vasile şi Beldiman Maria, cu ultimul 
domiciliu în comuna Măgureni, str. Principală, nr. 
484, judeţ Prahova, este citată la Tribunalul 
Prahova, strada Văleni, nr. 44, pentru ziua de 
18.06.2015, ora 9, în calitate de pârât, dosar 
1245/204/2014, în proces cu SC ELF GRUP 
OTOPENI SRL, în calitate de reclamant, pentru 
Ordonanţa Presidenţială.

Domnul Pîrvulescu Iulian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Str.Iancu Jianu, nr.14, Jud. 
Dolj, este chemat în instanţă la Judecătoria 
Craiova, complet CF4, în data de 26 iunie 2015, 
ora 10.30, în calitate de intimat, în proces cu 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Muni-
cipiul Craiova prin Primar, în calitate de revi-
zuent, în dosarul nr.22024/215/2013, având ca 
obiect revizuire.  

Bucătaru Cosmin-Constantin, domiciliat în Com.
Argetoaia, Str.C-tin Argetoianu, nr.216, Jud. 
Dolj, este chemat pe 26.06.2015 la Tribunalul 
Dolj, camera 4, completul c8a, ora 8.30, în cali-
tate de intimat-pârât în dos. nr.1031/230/2013 ce 
are ca obiect partaj judiciar-reducţiune legat, în 
contradictoriu cu Grecu Viorica.  

Numitul Pascaru Adrian este citat în calitate de 
pârât la Judecătoria Galați- Secția civilă în 
dosarul nr. 15478/233/2014 pentru data de 
24.06.2015, ora 09.00, în proces cu reclamanta 
Neghină Sara-Maria, prin reprezentant legal 
Neghină Lenuța pentru fond- stabilire paterni-
tate.

NOTIFICĂRI
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Cometex SA din Urlaţi jud. Prahova, organizează 
în fiecare zi de vineri începând cu data de 
05.06.2015, ora 11:30 la sediul lichidatorului lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor debitoarei constând în clădiri şi teren 
intravilan 7730 mp. Licitaţia este publicată şi pe 
UNPIR.RO – licitaţii practicieni. Relaţii la 
telefon nr. 0723880617 sau 0722683956. 

Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Savtrans SRL, organizează începând cu data de 
12.06.2015 din două în două săptămâni în fiecare 
zi de vineri la ora 12:00 până la data de 
02.10.2015 inclusiv, la sediul lichidatorului lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea în bloc a 
bunurilor debitoarei situate în jud. Vâlcea, com. 
Budeşti, sat Racovita, Punct Poligon, constând în 
clădire (restaurant+microhotel) şi  teren 
construcţii 2200 mp. Relaţii la telefon nr. 
0723880617.

DIVERSE
Velea Lucian Nicolae anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată, pentru 
proiectul “Amplasare panouri solare pe acope-
rişul imobilelor” propus a fi amplasat în jud. 
Ilfov, com. Gruiu, Str. Lunca Gârliţei, nr. 31 NU 
SE SUPUNE EVALUĂRII IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI ŞI EVALUĂRII ADEC-
VATE 1.Proiectul deciziei de încadrare şi moti-
vele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov 
din Bucureşti, Str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector.6, 
în zilele de luni până joi, între orele 9.00-13.00, 
precum şi la următoarea adresă de internet www.
apm-ilfov.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data 09.06.2015.

Concedentul: Consiliul local Botoroaga, comuna 
Botoroaga, str. Principală, nr. 13, judeţul 
Teleorman, CF 6691916, telefon 0247/442106, fax 
0247/442111, email: primaria.botoroaga@yahoo.
com. Obiectul şi durata concesiunii: concesio-
nează balta TUNARI în suprafaţă de 13,00 Ha pe 
cursul de apă pârârul Cilnistea, în vederea 
amenajării piscicole. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul 
unităţii, Consiliul local Botoroaga, comuna Boto-
roaga, str. Principală, nr. 13, judeţul Teleorman. 
Documentaţia se poate obţine de la primarul 
comunei Botoroaga, dl. Mihail Cojocaru. Costul 
documentaţiei este de 100 lei care se vor achita la 
casieria primăriei Botoroaga. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor 22 iunie 2015. Informaţii 
privind ofertele, conform documentaţiei de lici-
taţie. Data limită de depunere a ofertelor 23 iunie 
2015, ora 16.00. Ofertele vor fi depuse la sediul 
Consiliului Local Botoroaga, strada Principală, 
nr. 13, comuna Botoroaga, judeţul Teleorman. 
Oferta va fi depusă în două exemplare (original şi 
copie). Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 25 
iunie 2015, orele 11,00, la sediul Consiliului local 
Botoroaga. Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor apărute este Tribunalul Teleorman, loca-
litatea Alexandria, judeţul Teleorman, telefon 
0247/406016, termenul pentru sesizarea instanţei 
este de 3 zile. 

ADUNĂRI GENERALE
Subsemnatul Focşăneanu Marius, în calitate de 
administrator al S.C. Cavana Travel S.R.L., în 
conformitate cu prevederile Actului constitutiv şi 
ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
republicată, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor în data de 16.06.2015, ora 
10.00, la sediul social al S.C. Cavana Travel 
S.R.L. din sat Dorna-Arini, comuna Dorna-Arini, 
nr.190, judeţ Suceava, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor convocată va avea urmă-
toarea: ordine de zi: 1.Aprobarea majorării 
capitalului social al S.C. Cavana Travel S.R.L. 
prin emiterea de noi părţi sociale. 2.Diverse. La 

Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor 
participă asociaţii înscrişi la Registrul Comer-
ţului până la data de referinţă inclusiv cât şi 
administratorul societăţii. În cazul în care la data 
stabilită nu va fi întrunit cvorumul necesar, 
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor 
va fi convocată în data de 17.06.2015, ora 11.00 la 
sediul social al S.C. Cavana Travel S.R.L., cu 
aceeaşi ordine de zi. Relaţii suplimentare referi-
toare la documentele şi subiectele supuse dezba-
terii se pot obţine de la telefon: 0742.064.958

LICITAȚII
Subscrisa Leavis Cont IPURL - Administrator 
judiciar notifică deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă privind pe SC Toppler Construct 
SRL cu sediul în Com. Bărcăneşti, Sat Romanesti 
nr. 223, nr. dosar 2188/105/2015. Termenul pentru 
depunerea opoziţiilor 10 zile de la primirea noti-
ficării, depunere creanţe 13.07.2015, întocmire 
tabel preliminar 31.07.2015, soluţionare contes-
taţii şi depunere tabel definitiv 25.08.2015. 
Adunarea creditorilor -05.08.2015 ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar. Relaţii la 
0723880617. 

Subscrisa Leavis Cont IPURL - Administrator 
judiciar notifică deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă privind pe Agri Geea Prod Coope-
rativa AGRICOLA cu sediul în Com.Gorgota, 
Sat Gorgota nr. 29, nr. dosar 2327/105/2015. 
Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de 
la primirea notificării, depunere creanţe 
29.06.2015,  întocmire  tabel  pre l iminar 
20.07.2015,soluţionare contestaţii şi depunere 
tabel definitiv 14.08.2015. Adunarea creditorilor 
-27.07.2015 ora 14:00 la sediul administratorului 
judiciar. Relaţii la 0723880617. 

Subscrisa Leavis Cont IPURL - Lichidator judi-
ciar notifică deschiderea procedurii simplificate 
de insolvenţă privind pe SC Fernix Invest SRL cu 
sediul în Com. Afumaţi Sat Afumaţi str. Negro-
pontes nr. 79 Jud. Ilfov, nr. dosar 3939/105/2014. 
Termenul pentru depunerea opoziţiilor 10 zile de 
la primirea notificării, depunere creanţe 
10.07.2015, întocmire tabel preliminar 21.07.2015, 
soluţionare contestaţii şi depunere tabel definitiv 
16.08.2015. Adunarea creditorilor -27.07.2015 ora 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii la 
0723880617.

Serviciul Public de Administrare şi Exploatare a 
Pieţei Centrale Agroalimentare a Municipiului 
Câmpina anunţă organizarea următoarei licitaţii 
publice deschise cu strigare pentru: -Închirierea a 
7 (şapte) amplasamente pentru comercializare 
legume-zarzavat; -Închirierea a 3 (trei) amplasa-
mente pentru comercializare legume-fructe; 
-Închirierea a 2 (două) amplasamente comerciali-
zare f lori; Se licitează numai spaţiul destinat 
comerţului. Preţul de pornire al licitaţiei este de 
6,6 lei/mp/zi (fără TVA); Licitaţia va avea loc în 
data de 25.06.2015, ora 10, la sediul S.P.A.E.P.C.A 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Prahova. Serviciul Fiscal 
Orășenesc Slănic anunță organizarea 
licitației, la sediul din strada 23 August 
nr. 13, oraș Slănic, privind vânzarea în 
data de 18.06.2015, ora 10.00, a 
bunului mobil: - Automobil mixt 
Volkswagen LT 28 D, an fabricație 
1998, motorină, prețul de pornire al 
licitației este de 3.840 lei exclusiv TVA. 
Anunțul nr. 9322 din 29.05.2015 poate 
fi consultat la sediul organului fiscal, la 
primărie și pe site ANAF (licitații). 
Pentru date suplimentare privind 
condițiile de participare și actele 
necesare la depunerea ofertelor puteți 
apela nr. de telefon 0244.240976, 
persoană de contact Buzea Radu.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. 
D i rec ț i a  Genera lă  Reg iona lă  a 
F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  P l o i e ș t i . 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Dâmbovița. Administrația 
Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. 
Dosar de executare nr. 314. Nr. 73107 
din 02.06.2015. Decizie privind 
anularea licitației pentru valorificarea 
bunurilor mobile organizată în data de 
04.06.2015. Având în vedere faptul că 
s-au ridicat măsurile de executare silită 
aplicate debitorului S.C. CI Construct 
S.R.L., CUI 18406363, întrucât au fost 
îndeplinite dispozițiile art. 148, alin. (4) 
din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, 
repub l i cată ,  cu  mod ifică r i le  ș i 
completările ulterioare referitoare la 
încetarea executării silite, se decide 
anularea licitației pentru valorificarea 
bunurilor mobile organizată pentru 
data de 04.06.2015, proprietate a 
debitorului S.C. CI Construct S.R.L., 
CUI 18406363, Bld. Unirii, bl. 68, sc. A, 
ap. 21, CP 130082, mun. Târgoviște, 
jud. Dâmbovița.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Fiscal Municipal Fetești. Număr de înregistrare 
ca operator de date cu caracter personal – 759. Dosar de executare nr. 1373. Nr. 
10264/02.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna 
iunie ziua 26. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna iunie, anul 2015, ora 10.00, în 
localitatea Fetești, str. Ceahlăului, nr. ANS 44, se va vinde prin licitație următorul 
bun mobil, proprietate a debitorului SC Manu & Alex Trans SRL, cu domiciliul fiscal în 
localitatea Fetești, str. Căminului nr. 4, bl. F 31, sc. A, etaj, ap. 9, cod de identificare 
fiscală 27653672. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica 
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. 
Autotractor Iveco MP 440 E 42 T/P IL.48. Man. Prețul de evaluare sau de pornire al 
licitației, exclusiv TVA: 12.700 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) 
Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor 
mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. Licitația se află la al treilea termen. Prețul de 
pornire al licitației este diminuat cu 50% din prețul de evaluare. Invităm pe cei care 
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 
executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 
bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării 
prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; 
în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentînd 10% din 
prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice 
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice 
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au 
obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce 
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 
173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, 
alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură 
Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia 
măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru 
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 
0243.364750, int. 18.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Fiscal Orășenesc Bă ico i .  Nr. 
27940/02.06.2015. Anunțul privind vânzarea. Anul 2015, luna 06, ziua 03. În 
conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală 

 republicat, se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - 
SC Neybit Construct SRL – din com. Florești, nr. 584 – Autoturism Rover RJ/LH/75, 
nr. id. SARRJZHPYM155134, PH-96-BIT – Valoare 3170 (fără TVA), prețul 
reprezentând 50% din prețul de evaluare, fiind a -III- licitație. - SC Sal Val Spirit SRL 
– din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7, Unități suport Suntracker - 2 
buc., valoare unitară 4650 lei (fără TVA), Panouri 200 w mono - 333 buc., Valoare 
unitară 980 lei (fără TVA), panou control – 1 buc. - Valoare unitară 7245 (fără TVA), 
Transformator – element principal - 1 buc., Valoare unitară 6440lei (fără TVA), 
Transformator – element secundar - 3 buc., Valoare unitară 22.095 lei (fără TVA), 
Acumulatori solari - 133 buc. - Valoare unitară 645 lei (fără TVA), prețul 
reprezentând 50% din prețul de evaluare, fiind a -III- licitație. - SC Sal Val Spirit SRL 
– din București, sect. 3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7 - teren intravilan în suprafață 
de 3838 mp și construcții C3, C13 (cu grad avansat de uzură) cu suprafața construită 
la sol de 588,49 mp - preț de pornire al licitației 260.889,5 lei (fără TVA), situate în 
Orasul Băicoi, str. Baicului, nr. 47B, jud. Prahova, prețul reprezentând 50% din 
prețul de evaluare, fiind a –III- licitație. - SC Sal Val Spirit SRL – din București, sect. 
3, str. Ion Nistor, nr. 2, et. 6, ap. 7. - Clădire curs construcții, cu suprafață construită 
estimată la 1700 mp, cu fundație de beton și cuzineți armați, cu structură metalică, 
neterminată, compusă din patru module – preț de pornire al licitației 965.515 lei 
(fără TVA), prețul reprezentând 50% din pretul de evaluare, fiind a -III- licitație. - 
SC Ortel Serv Tur SRL - din com. Hemeiuș, sat Lilieci, str. Calea Moldovei, nr. 148 A - 
spațiu depozitare – unitate procesare și ambalare morcovi – parter, situate în Băicoi, 
str. Baicului, nr. 47, jud. Prahova și teren în suprafață de 2.713 mp, preț de pornire al 
licitației 746.660 lei (fără TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, 
fiind a -III- licitație. - Albulescu Stelian cu domiciliul fiscal în localitatea Câmpina, str. 
Democrației, nr. 8, jud. Prahova – clădire în suprafață de 240 mp, situată în com. 
Măgureni, sat Lunca Prahovei, nr. 227, jud. Prahova, preț de pornire licitație 
328.115 (fără TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, fiind a –III- 
licitație. - SC Sos Services SRL din localitatea Băicoi, str. Înfrățirii, nr. 85, Jud. 
Prahova – Excavator pe senile - Liebher 912 LC-24TO, preț de pornire al licitației 
92.350 (fără TVA). - SC Denebola SRL - din localitatea Băicoi, str. C.D. Gherea, nr. 12 
– Microbuz Ford Transit – nr. id. BOFR112H11A51E3, 16 loc., Nr. TR-05-GRO, preț de 
pornire licitație 9.150 lei (fără TVA), Microbuz Iveco 50C13 Daily 2,8 D, nr. id. 
BOVE261111A4BR3, 20 loc., Nr. TR-04-XXO, preț de pornire licitație 8.410 lei (fără 
TVA), prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, fiind a -IV- licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cerea de participare, oferta 
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de 
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria 
Boldești – Scăieni RO05TREZ5395067XXX000748, 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 17/06/2015, ora 16.30. Licitația va 
avea loc în data de 18/06/2015, între orele 10.00 – 13.30, la SFO Băicoi, str. 
Republicii, nr. 75B. Sarcinile care grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei 
care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre acestea organul de 
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. Anunțurile: 
27937, 27934, 27935, 27936, 27933, 32353 data de 02.06.2015 pot fi consultate la 
sediul organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date 
suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare la depunerea 
ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674.

din Câmpina, Str. Republicii nr. 16A. Informaţii 
suplimentare la telefon: 0344/108513 şi la sediul 
S.P.A.E.P.C.A.

1. S.C.FISE Electrica Serv S.A -SISE Electrica 
Transilvania Nord, cu sediul în Cluj Napoca, 
str.Taberei, nr20, tel. Tel. +40372.640.398, Fax: 
+40372.640.394, achiziționează „Accesorii 
Fixare Fibră Optică” în cantitățile şi condițiile 
prevăzute în Documentația de atribuire. 
2.Adresa la care se poate solicita Documentația 
de atribuire: SISE Transilvania Nord, Cluj 
Napoca, str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.398, 
Fax: +40372.640.394. Documentația de atri-
buire se pune la dispoziția operatorilor econo-
mici contra cost (50 lei, cu TVA inclus), în 
urma solicitării, în scris a acesteia. 3.Procedura 
aplicată: Licitație deschisă. 4.Locul de livrare a 
produselor: conform specificațiilor din Docu-
mentația de atribuire. Natura si cantitatea 
produselor ce se vor achiziționa: „Accesorii 
Fixare Fibră Optică” în cantitățile prevăzute în 
Documentația de atribuire. 5.Termenul de 
livrare al produselor: maxim 45 zile de la 
semnarea contractului de furnizare. 6.Data 
limită de primire a ofertelor: 18.06.2015, ora 
12.00. Data deschiderii ofertelor: 18.06.2015, 
ora 12.30. 7.Adresa la care se depun ofertele: 
sediul SISE Transilvania Nord, Cluj  Napoca, 
str.Taberei, nr.20, secretariat general. 8.Limba 
de redactare a ofertelor: limba română. 9.Peri-
oada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la 
data deschiderii ofertelor. 10. Criteriul de atri-
buire a contractului: “prețul cel mai scăzut”.

1. Informaţii generale privind concedentul: 
Consiliul local Moşteni, cod fiscal 6853228, com. 
Moşteni, jud. Teleorman, tel. 0247356012, fax 
0247356012, www.mosteni.ro, e-mail: mosteni_
tr@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: teren arabil extravilan 50 ha 
tarlaua 11, parcela 1, proprietate a comunei 
Moşteni. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
documentaţia de atribuire se poate obţine la 
Primăria Moşteni; 3.2. Denumirea şi adresa 
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartiment Secretar; 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: costul documentaţiei de atribuire este 
de 100 lei ce se poate achita la casieria Primăriei 
Moşteni; 3.4. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 19.06.2015, ora 16:00; 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 25.06.2015, ora 16:00; 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: com. Moşteni, jud. 
Teleorman, Primăria Moşteni; 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  -data: 
26.06.2015, ora 10:00; -locul: Primăria Moşteni, 
com. Moşteni, jud. Teleorman. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei:  -instanţa competentă: Tribunalul 
Teleorman, Secţia C.M.A.S.C.A.F, str. Ion 
Creangă, nr.53, mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
tel. 0247317322 sau instanţa de la domiciliul 
reclamantului; -termene pentru sesizarea 
instanţei: conform Legii contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.06.2015.

Date identificare achizitor Societatea FISE 
ELECTRICA SERV S.A - SISE  Electrica Tran-
silvania Sud, cu sediul în Braşov, Str. 13 Decem-
brie nr. 17 A, CUI 14493251, tel. 0372/680372, 
fax: 0268/305504, achiziționează „Transforma-
toare de măsură curent 110 kV”, Cod CPV 
31173000-9 – Transformator de măsurare; în 
cantitățile şi condițiile prevăzute în documen-
tația de atribuire; 2. Procedura aplicată: „Lici-
tație deschisă”. Prezenta nu este o procedură de 
achiziții publice, ci se derulează conform proce-
durii de achiziții interne a Societatii FISE 
ELECTRICA SERV SA; 3. Împărtire pe loturi: 
NU; 4. Nu se acceptă oferte alternative; 5. Locul 
de livrare a produselor: DDP beneficiar depozit 
SSE Sibiu, str. Uzinei nr. 1- 7, Sibiu; 6. Natura şi 
cantitatea produselor ce se vor achiziționa: 
„Transformatoare de măsură curent 110 kV”, 2 
buc; 7. Durata contractului: 3 luni de zile. 
Termenul de livrare: max. 30 zile de la data 
semnării contractului; 8.a. Data limită de 
primire a ofertelor: 18.06.2015, ora 09.00. Data 
deschiderii ofertelor: 18.06.2015, ora 10.00; 7. b. 
Adresa la care se depun ofertele: sediul SISE 
Electrica Transilvania Sud, Braşov, Str. 13 
Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 7. 
c. Limba de redactare a ofertelor: limba română; 
9. Modalităţile de finanţare: surse proprii; 10. 
Criterii de calificare conform prevederilor din 
Fişa de date; 11. Perioada de valabilitate a 
ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofer-
telor; 12. Criteriul de atribuire a contractului: 
“prețul cel mai scăzut”; 13. Garanție de partici-
pare: 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.

1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Primaria Orasului Petrila 
– Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte cu 
Finantare Internationala, Managementul Cali-
tatii -  cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii 
nr.196, judetul Hunedoara, tel./fax. 0254/550760, 
cod  f i s ca l  4375097 ,  e -mai l :  p r imar ia .
petrila2008@yahoo.com, Persoana de contact - 
Ing.Jr. Lang Mihaela. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Obiectul licitatiei publice il consti-
tuie concesionarea prin procedura de licitatie 
publica a unei parcele de teren: - S1=1925 mp, 
evidentiat in CF 62114; teren situat in intravi-
lanul orasului Petrila, in zona industriala, putul 
1 Est, judetul Hunedoara, in vederea desfasu-
rarii de activitati de productie. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: Documentatia de 
atribuire se va obtine contra-cost, de la Serviciul 
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Inter-
nationala, Managementul Calitatii, camera 
7..3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Documentatia de atribuire se va 
obtine contra-cost, de la sediul Primariei 
orasului Petrila, str. Republicii, nr. 196, Serviciul 
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Inter-
nationala, Managementul Calitatii, camera 7.  
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Valoarea documentatiei 100 lei, se va 
achita la caseria unitatii. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 17.06.2015. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 23.06.2015, ora 09:00.. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria 
Petrila cu sediul in orasul Petrila, str. Republicii 
nr.196, judetul Hunedoara, Serviciul Achizitii, 
Investitii, Proiecte cu Finantare Internationala, 
Managementul Calitatii, camera 7. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va 
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Joi, 28 mai 2015, a avut loc lansarea oficială a proiectului Perspective – pregătește-ți viitorul - 
POSDRU/184/5.2/S/153806. Desfășurat la Hațeg, județul Hunedoara, evenimentul s-a bucurat 
de participarea a peste 50 de persoane: reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății 
civile, mediului de afaceri, din domeniul educațional, dar și potențiali membri ai grupului țintă. 
Prezent la lansarea proiectului, primarul orașului Hateg, dnul Marcel Goia, a salutat inițiativa 
de a veni în sprijinul persoanelor din mediul rural aflate în căutarea unui loc de muncă cu noi 
programe de formare și calificare pentru facilitarea accesului la piața muncii și a asigurat echipa 
de implementare de sprijinul administrației publice pentru realizarea obiectivelor proiectului.
Perspective oferă gratuit servicii integrate de informare, consiliere şi orientare profesională, 
mediere a muncii, programe de formare profesională în domenii cerute de piața muncii pentru 
un număr de 350 de persoane din mediul rural din județele Gorj și Hunedoara, precum şi 
asistență pentru demararea unei afaceri independente. Vor fi oferite programe de formare în 
domeniile: competențe antreprenoriale, administrator pensiune turistică, consilier de orientare 
profesională, bucătar, lucrător în gospodărie agroturistică, pavator, confecționer tâmplărie 
aluminiu și mase plastice, peisagist floricultor, lucrător drumuri şi căi ferate și lucrător la 
fabricarea conservelor din legume sau fructe. Subvenția acordată membrilor grupului țintă 
pentru stimularea participării active la programele de calificare / specializare, este în valoare 
de 420 lei / lună. În cadrul proiectului vor fi efectuate două vizite de studiu în Italia, iar cele 
mai bune 10 idei de afaceri vor fi premiate cu câte 11.350 lei în cadrul unui concurs.
Perspective este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de 
ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilității pe termen lung a 
zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” 
și este  implementat de Amber Business Consulting România în parteneriat cu Mondo Cariere.

Mai multe detalii despre eveniment se pot obține de la Elena Cimpoeru - Manager proiect, 
Amber Business Consulting România Telefon : 0314.052.972, e-mail: 
elena.cimpoeru@ambergroup.org. 

Perspective – pregătește-ți viitorul a fost lansat în județul Hundedoara

desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 23.06.2015 ora 1000  Primaria Petrila str. 
Republicii nr.196, jud. Hunedoara, Serviciul 
Achizitii, Investitii, Proiecte cu Finantare Inter-
nationala, Managementul Calitatii, camera 7. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Deva , 
B-dul 1 Decembrie  nr.35, judetul Hunedoara, 
cod postal 330005, telefon 0254/234755 sau 
0254/211574, fax 0254/216333, e-mail: iniciu@
just.ro. Termenele pentru sesizarea instantei 
sunt mentionate in documentatia de atribuire. 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
02.06.2015

Anunţ licitaţie cu strigare pentru vânzarea a 3 
(trei) vagoane tramvai şi 2 (două) remorci 
tramvai S.C. TURSIB S.A. Sibiu, cu sediul în 
localitatea Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 133-135, 
jud. Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Sibiu sub nr. J 32/1024/1998, C.U.I. 
RO 789401,  te lefon 0269/426.100,  fax 
0269/210.771, email: office@tursib.ro, organi-
zează în dată de 16.06.2015 orele 12:00 ., licitaţie 
cu strigare pentru vânzarea a 3 (trei) vagoane 
tramvai şi 2 (două) remorci tramvai după cum 
urmează: LOTUL I: două vagoane tramvai 
CGTE 721 – Ce 4/4 (SB 0015), CGTE 724 – Ce 
4/4 (SB 0016) şi o remorcă tramvai CGTE 306. 
LOTUL II: un vagon tramvai CGTE 727 – Ce 
4/4 (SB 0026) şi una remorcă tramvai CGTE 315. 
Bunurile scoase la licitaţie pot fi văzute pe calea 
de rulare af lată în localitatea Răşinari, la 
intrarea dinspre municipiul Sibiu. Caietul de 
sarcini al licitaţiei poate fi procurat, contra cost, 
de la sediul S.C. TURSIB SA – Sibiu, în zilele 
lucrătoare, începând cu data de 03.06.2015, între 
orele 08:00 – 14:00, până cel târziu în data de 
15.06.2015 orele 14:00. Preţul Caietului de 
sarcini este de 50 lei, la care se adaugă TVA. 
Pentru participarea la procedura este obligatorie 
achiziţionarea Caietului de sarcini. Garanţia de 
participare la licitaţie este în cuantum de 6.600 
lei pentru lotul I şi respectiv 3.360 lei pentru lotul 
II. Licitaţia cu strigare va avea loc în data de 
16.06.2015, orele 12:00. Preţul de pornire al lici-
taţiei este: LOTUL I – 44.000 lei, fără TVA. 
LOTUL II – 22.400 lei, fără TVA. Ofertanţii vor 
depune dosarul care va conţine toate documen-
tele solicitate în Caietul de sarcini, în perioada 
11.06.2015-15.06.2015, între orele 08:00 - 14:00. 
Data şi locul desfăşurării următoarelor licitaţii, 
în caz de neadjudecare: 02.07.2015, ora 12:00 – 
sediul SC Tursib SA. Informaţii suplimentare 
pot fi obţinute la următoarele nr. de telefon: 
0723/555.969 – ing. Dan Caprariu, 0728/288.793 
- cons. jur. Adela Tudor

PSV Company SA in reorganizare, prin Admi-
nistrator judiciar, consorțiul KPMG Restruc-
turing SPRL, societate profesionala cu sediul în 
Bucuresti, DN1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, 
numar de inregistrare in Registrul Societatilor 
Profesionale al UNPIR:0499 si si ELVA CONT 
SPRL societate profesionala cu sediul in Munici-
piul Bucureşti, Sector 1, str. Ştefan Negulescu nr. 
34, Apartament 1, înscrisă în Registrul Formelor 
de Organizare U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0064, nr. 
matricol 2A0203 la data de 31.12.2006, numit 
conform Încheierii de şedința din data de 
29.08.2013 pronunțata in dosar nr. 7807/3/2009* 
aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secția a 
VII-a Civila, anunță în conformitate cu Lg 
85/2006 si Regulamentul de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din 11.11.2014, scoaterea 
la vânzare prin licitație publică a următorul activ 
din patrimoniul societății PSV Company SA, cu 
sediul in Bucureşti, str. G-ral Budişteanu nr. 11 
bis, sector 1, înmatriculata la ORC sub nr. 
J40/694/2002, CUI 14428660, reprezentata legal 
prin administrator special – dl Bertalan Emil:  
Nr. Bucati / Valoare de piata conform evaluare 
(lei fara TVA). APARTAMENT NR 1 (APARTA-
MENT D41) + TEREN in suprafața de 19,70 mp 
+ LOC DE PARCARE NUMARUL P37 in 
suprafață de 11,50 mp înscris in Cartea Funciara 
/Nr cadastral 209370-C1-U22 (CF vechi 66763, 
nr cad. Vechi [(1681/1-1681/2)/1]/4/4;1) situat in 
Bucureşti, strada Fabricii nr. 47, Sector 6 / 2 / 
388.375. Licitația este publică la un preț în 
scădere sau în urcare, la un pas de licitare stabilit 
la 5% din prețul de pornire, fără a se coborî sub 
prețul minim aprobat de către creditori. Prețul 
de pornire al licitației conform Regulamentului 
de valorificare este prețul de piață estimat 
conform Raportului de evaluare, respectiv 
valoarea de piață a bunurilor, fără a se scădea 

sub prețul de vânzare forțată stabilit conform 
evaluării.Licitația pentru vânzarea bunurilor mai 
sus menționate va avea loc în data de 19.06.2015, 
ora 10:00, la sediul societății PSV COMPANY 
SA din Bucureşti, str. G-ral Budişteanu nr 11 bis, 
sector 1. Administratorul judiciar invită orice 
persoană interesată de achiziționarea activelor 
mai sus menționate să depună în plic închis (pe 
care vor fi înscrise datele de identificare ale ofer-
tantului şi mențiunea „Documente de participare 
la licitație”), la sediul PSV Company SA din 
Bucureşti, str. G-ral Budişteanu nr. 11 bis, sector 
1, până la data de 18.06.2015,  orele 10:00, docu-
mentele de eligibilitate, respectiv, a) Scrisoare de 
intenție privind participarea la licitație care va 
trebui să cuprindă datele complete de identifi-
care ale ofertantului, persoanele care reprezintă 
legal ofertantul, precum şi bunul sau bunurile 
pentru care se înscrie; b) Dovada plății taxei de 
licitație în cuantum de 300 lei (ordin de plată în 
original procesat de bancă, pentru situația în 
care plata taxei se va face prin virament bancar  
sau chitanță în original pentru situația în care 
plata taxei se va face în numerar), c) Dovada 
plăţii garanţiei (ordin de plată în original 
procesat de bancă, pentru situația în care plata 
garanției se va face prin virament bancar sau 
chitanță în original pentru situația în care plata 
garanției se va face în numerar); d) Împuterni-
cirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant la 
şedința de licitație; e) Pentru persoanele juridice 
de naţionalitate românã, copie de pe certificatul 
de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului; f) Pentru persoanele juridice străine, 
actul de înmatriculare tradus în limba română; 
g) Pentru persoanele fizice române, copie de pe 
actul de identitate; h) Pentru persoanele fizice 
străine, copie de pe paşaport; i) Declarația, în 
original, a ofertantului că înțelege să cumpere 
bunurile în starea în care se găsesc, după princi-
piul “unde este, în starea în care este”; j) Acordul 
ofertantului de acceptare a Regulamentului de 
vânzare. Participarea la licitație va fi permisă 
numai acelora care au constituit garanția de 
participare si au achitat taxa de licitație. 
Garanția de participare la licitație în valoare de 
10% din prețul de începere al licitației. Garanție 
şi taxa de licitație se achită prin virament bancar 
în contul de lichidare al SC PSV COMPANY SA 
-  i n  r e o r g a n i z a r e  j u d i c i a r a , 
RO03CRDZ007A057750476012 deschis la 
NEXTEBANK - Sucursala Traian, CUI 
14428660.  Solicitările de informații suplimen-
tare le puteți adresa la următoarele date de 
contact: tel. 0372.377.800/021.200.87.00 la secre-
tariat PSV Company SA sau pe fax la nr. 
0372.377.700.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ. 
Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane 
Juridice. Nr. 563 din 28.05.2015. Anunţul 
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 
2015 luna mai ziua 28. În temeiul art. 162 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
face cunoscut că în ziua de 15, luna iunie, anul 
2015, ora 10.00, la sediul Administraţiei Jude-
ţene a Finanţelor Publice Neamţ cu sediul în 
localitatea Piatra Neamţ, b-dul Traian nr. 19 
bis, se vor vinde prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri mobile, proprietatea debitorilor: 1. 
S.C. F Forgione S.R.L., cu domiciliul fiscal com. 
Zăneşti str. Păcii nr. 1211, jud. Neamţ, cod de 
identificare fiscală 25415453, dosar de executare 
25415453: Denumirea bunurilor mobile, 
descriere, stare de uzură, semne particulare de 
identificare, Drepturile reale şi privilegiile care 
grevează bunurile, Buc., Preţul de pornire a 
licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Bunuri casnice şi 
electrocasnice (detalii se pot găsi pe site-ul 
A.J.F.P. Neamț www.finanteneamt.ro – valorifi-
cări bunuri sau la avizierul instituției cu sediul 
în Piatra Neamț b- dul Traian nr. 19 bis), 
Procesul verbal de sechestru nr. 184/ 16.02.2015 
emis de AJFP Neamț, 301, 3.044 lei. 2. Euro Pro 
Cons SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea 
Piatra Neamţ, str. C-tin Mătase, bl. A3, Ap. 46, 
judeţ Neamţ, cod de identificare fiscală 
23793479, dosar de executare nr. 12255: Denu-
mirea bunului mobil, descriere sumară, Dreptu-
rile reale şi privilegiile care grevează bunurile, 
Buc., Preţul de  pornire a licitaţiei, exclusiv 
TVA* (lei): Autoturism Volkswagen Golf VI, An 
fabricaţie 2009, benzină, nr. km 215.000, stare 
bună, P.V. sechestru nr. 1495/ 09.10.2014 AJFP 
Neamț, 1, 15.940 lei. 4. Edy Trans SRL, cu 

domiciliul fiscal în localitatea Bârgăoani, cod de 
identificare fiscală 14247966, dosar de executare 
nr. BA-58: Denumirea bunului mobil, descriere 
sumară, Drepturile reale şi privilegiile care 
grevează bunurile: P.V. sechestru nr. 46975/ 
28.10.2014 AJFP Neamț, Buc., Preţul de  
pornire a licitaţiei, exclusiv TVA* (lei): Autobuz 
Mercedez Benz 0303 IOR, An fabricaţie 1988, 
motorină, nr. km 1.950.607, nu e în stare de 
funcţionare, 1, 10.996 lei; Microbuz Iveco Daily 
50C13, An fabricaţie 2006, motorină, nr. km 
828.975, stare de funcţionare satisfăcătoare, 1, 
13.414 lei. *) Regimul şi cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifică-
rile şi completările ulterioare. Invităm pe cei 
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 
să înştiinţeze despre aceasta organul de execu-
tare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt 
invitaţi să prezinte, până la termenul de 
vânzare sau, în cazul vânzării la licitaţie, până 
în ziua lucrătoare precedentă termenului de 
vânzare (12.06.2015, ora 16.00): - oferte de 
cumpărare; - în cazul vânzării la licitaţie, 
dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 
10% din preţul de pornire a licitaţiei (plata se 
va face în contul Administraţiei Judeţene a 
F i n a n ţ e l o r  P u b l i c e  N e a m ţ ,  n r . 
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI: 2612782 
deschis la Trezoreria Piatra Neamţ); - împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 
- pentru persoanele juridice de naţionalitate 
română, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; 
- pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus în limba română; - pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de 
identitate; - dovada emisă de creditorii fiscali că 
nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se 
prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la 
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului 
înscris, cel interesat poate introduce contestaţie 
la instanţa judecătorească competentă, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 
172 - 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, când 
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 
este obligatorie audierea contribuabilului. 
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi 
adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 
0233207602, interior 4510 şi 4410 între orele 
8.30 – 14.00. Data afişării: 28.05.2015.

PIERDERI
Pierdute Carnet de Student si Legitimatie de 
Student pentru reducere transport pe numele 
IONESCU FL. ADRIANA VALENTINA, emise 
de Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti. 
Le declar nule.

Onedirection Design S.R.L. cu sediul în Volun-
tari, str. Şcolii nr.40A, sc.2, et.4, ap.47, judeţ 
Ilfov, J23/687/2014, C.U.I. 32897134, anunţă 
pierderea certificatului de înregistrare. Îl 
declarăm nul.

S.C. Alma Tim Distribution, C.I.F. RO11005593, 
declar pierderea chitanţierului cu seria 0670426- 
0670500 şi declar nule chitanţele cuprinse între 
seria 0670434 şi 0670500.

HIROMIDEN International S.R.L. cu sediul în 
sat Bărcăneşti, comuna Bărcăneşti nr.413, 
judeţul Prahova, înregistrată în Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub 
J29/53/2002, C.U.I. 14388434, declară pierdut 
Certificat de înregistrare seria A0103203 emis la 
data de 17.01.2002. Îl declar nul.

Subscrisa, S.C. PROFELIS S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, Sectorul 3, Aleea Barajul 
Cucuteni, nr.6, bloc M6A, scara 1, etaj P, ap.2, 
nr.înreg. Registrul Comerţului J40/2928/2005, 
C.U.I.:17244700, declar pierdut certificatul de 
înregistrare al societăţii seria B, nr.0404416, emis 
la data de 16.02.2005 şi certificatul constatator 
emis în temeiul art.15 din Legea 359/2004 
privind sediul social al societăţii emis la data de 
16.02.2005. Le declar nule.


