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ANUNȚURI

JOI / 3 SEPTEMBRIE 2015

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administratia Județeană a
F i n a n ț e l o r P u b l i c e P ra h ova . S e r v i c i u l F i s c a l O r ă ș e n e s c B ă i c o i . N r.
48464/02.09.2015. Anunțul privind vânzarea. Anul 2015, luna 09, 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 Aryser Taxi SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Plopeni, Str. Republicii, nr. 13C,
bl. C18, jud. Prahova – Dacia Logan - preț de pornire licitație 3.618 lei (fără TVA),
prețul reprezentând 50% din prețul de evaluare, ﬁind a-III-a licitație. - SC Limo Rent
SRL, cu domiciliul ﬁscal în orașul Băicoi, Str. Progresului, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14,
jud. Prahova - Autoutilitară N2, Man 8.163, nr. id. WMAL331017G098019, anul de
fabricației 1994 – preț de pornire licitație 7695 lei (fără TVA), prețul reprezentând
75% din prețul de evaluare, ﬁind a-II-a 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 17/09/2015, ora 16.30. Licitația va avea loc în data de
18/09/2015, între orele 12.00 – 12.15, 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: 48456, 48457 din
data de 02.09.2015 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. Prezentul
anunț va ﬁ publicat pe site de pe data de 02.09.2015 până pe data de 17.09.2015
inclusiv.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar
executare. 2550221401139. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 92/2003 privind
codul de procedură ﬁscală, republicată cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 29.09.2015, ora 10:00, la sediul S.F.M. din localitatea
Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele
bunuri imobile, proprietatea debitorului Dinculescu Floarea, cu domiciliul ﬁscal în
București, str. Transilvaniei, nr. 64, corp A, Sector 1. Denumirea bunului imobil: apartament (3 camere) în suprafață de 49,55 mp, în suma de 100.400 lei, situat în
Roșiori de Vede, str. Izbiceanu, nr. 28, bl. C4, et. 1, ap. 7. Teren în suprafață de 12
mp, cotă indiviză aferent bl. C4. Total imobil 100.400 lei, fără TVA. Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să înștiințeze despre aceasta,
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Potrivit prevederilor
O.G. 92/2003, privind codul de procedură ﬁscală, republicat, pentru participarea la
licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin
o zi înainte de data licitației, cu următoarele documente: - oferta de cumpărare,
dovada plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul de pornire al licitației
care se depune la Trezoreria Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878,
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoane juridice: copie după CUI eliberat de O.R.C., pentru persoanele ﬁzice, copie după actul de
identitate, dovada emisă de creditorii ﬁscali, că nu au obligații ﬁscale restante față
de Bugetul Local și Bugetul General Consolidat al Statului. Împotriva prezentului
înscris, cei interesați pot introduce contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință în
conformitate cu prev. Art. 172 și 173 din O.G. 92/2003. Informații la telefon
0247466521 sau la sediul S.F.M. Rosiorii de Vede. Persoane de contact: - Rusu
Petre.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul
Executare Silită. Dosar de executare nr. 27831680. Nr. 3437/01.09.2015. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Septembrie ziua 01. 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 data de 15.09.2015, ora 10.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr.
6-8, se va ține etapa III a a licitației publice pentru vânzarea următoarele bunuri
mobile sechestrate, proprietate a debitorului Adicam Construct SRL, cu domiciliul
ﬁscal în localitatea Călărași, B-dul. Cuza Vodă, nr. 2, tronson 2, biroul nr. 1, bl. B30,
et. P, ap. 3, jud. Călărași, cod de identiﬁcare ﬁscală 27831680, în dosar de executare
nr. 27831680, prețul de pornire al licitației pentru aceasta (exclusiv TVA) este: Autoutilitară furgon Renault Kangoo, nr. id. VF1FCOJBF27546016, CL-04-CDK, preț
din raportul de evaluare, diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 2218 lei fără
TVA; - Automobil mixt camion Dacia 1307, nr. id. UU1D1F7175A483004, CL-04CDL, preț din raportul de evaluare diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 2289
lei; Picamer Bosch, preț din raportul de evaluare diminuat cu 50% pentru a treia
licitație = 1016 lei fără TVA; Generator curent GG7500, preț din raportul de evaluare
diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 992 lei fără TVA; Schelă pe role, preț din
raportul de evaluare diminuat cu 50% pentru a treia licitație = 1092 lei fără TVA.
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. 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 licitatie. 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 a
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare
eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine - actul
de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de
pe actul de identitate, 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 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
0242.314350, interior 142. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de
01.09.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Bodea Ana. 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 17 septembrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12,
se vor vinde prin licitație publică a-II-a următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Bodea Ana, cu domiciliul ﬁscal în Mun. București, sector 1, str. Nicolaie
Racotă, nr. 9-11, et. 4, ap. 5: Denumire bunuri imobile – descriere sumară, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de
10.000 mp, situat în com. Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, nr. cadastral 31334,
înscris în CF nr. 3134, 15.187 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.806 mp, situat
în com. Băneasa, jud. Giurgiu, sola 57, nr. cadastral 31339, înscris în CF nr. 31339,
25.500 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, situat în comuna Băneasa,
jud. Giurgiu, tarlaua 34, nr. cadastral 31341, înscris în CF nr. 31341, 7.575 lei; Teren
extravilan în suprafață de 13.400 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, nr.
cadastral 31364, înscris în CF nr. 31364, 20.325 lei; Teren extravilan în suprafață de
9.300 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, sola 54, parcela 765, nr.
cadastral 31368, înscris în CF 31368, 14.100 lei; Teren extravilan în suprafață de
15.000 mp, situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, nr. cadastral 31376,
înscris în CF 31376, 22.800 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.843 mp, situat în
comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, parcela 773, nr. cadastral 31379, înscris
în CF 31379, 4.275 lei. Total: 109.762 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de
sarcini. Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu
modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA "livrarea de construcții/
părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a altor
terenuri." Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în
data de 16.09.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; 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, 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. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 417, la doamna Ignătescu Elena.
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OFERTE SERVICIU
S.C. HTR Spedition S.R.L. -Iaşi angajează
agent transporturi cunoscător al limbilor
cazahă, rusă, germană, engleză. Relații la tel.:
0734-890578.
Fabrică de dulciuri angajează persoană cu
experienţă în domeniul vânzărilor, pe funcţia
de director vânzări, pentru distribuţie naţională. CV se pot trimite pe adresa de email
office@happyfursec.ro.
Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a următoarelor posturi
vacante contractuale: 1. asistent medical de
balneofizioterapie -1 post; -înscrieri în perioada: 11.09.2015-24.09.2015, zilnic între orele
07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul unităţii;
-proba scrisă: 05.10.2015, ora 10.00; -proba
interviu: 08.10.2015, ora 10.00. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii postliceale -balneofizioterapie; -minim 6 luni
vechime în specialitate; -membru al OAMGMAMR. 2. tâmplar I -1 post; -înscrieri în
perioada: 11.09.2015-24.09.2015, zilnic între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 05.10.2015, ora 10.00;
-proba interviu: 08.10.2015, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -calificare
în meseria de tâmplar; -minim 9 ani vechime
în meserie. Informaţii suplimentare: la sediul
unităţii, la telefon: 0249.512.880, int.190, pe
www.smcaracal.webs.com.
Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a următoarelor posturi
vacante contractuale: 1. asistent medicină
generală -1 post; -înscrieri în perioada:
18.09.2015-01.10.2015, zilnic între orele 07.3009.00 şi 13.30-15.00, la sediul unităţii; -proba
scrisă: 12.10.2015, ora 10.00; -proba interviu:
15.10.2015, ora 10.00. Condiţii specifice de
participare la concurs: -studii postliceale
-medicină generală; -minim 6 luni vechime în
specialitate; -membru al OAMGMAMR. 2.
kinetoterapeut debutant -1 post; -înscrieri în
perioada: 18.09.2015-01.10.2015, zilnic între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 12.10.2015, ora 10.00;
-proba interviu: 15.10.2015, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -diplomă
de licenţă în kinetoterapie; -autorizaţie de
liberă practică de kinetoterapeut. Informaţii
suplimentare: la sediul unităţii, la telefon:
0249.512.880, int.190, pe www.smcaracal.
webs.com.
Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a următoarelor posturi vacante
contractuale: 1. asistent medicină generală
debutant cu competenţă de interpret al limbajului mimico-gestual -1 post; -înscrieri în perioada: 25.09.2015-08.10.2015, zilnic între orele
07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul unităţii;
-proba scrisă: 19.10.2015, ora 10.00; -proba
interviu: 22.10.2015, ora 10.00. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii postliceale
-medicină generală; -competenţă de interpret al
limbajului mimico-gestual; -membru al
OAMGMAMR. 2. liftier IV -1 post; -înscrieri
în perioada: 25.09.2015-08.10.2015, zilnic între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 19.10.2015, ora 10.00;
-proba interviu: 22.10.2015, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -calificare în
meseria de liftier; -autorizaţie I.S.C.I.R. liftier.
Informaţii suplimentare: la sediul unităţii, la
telefon: 0249.512.880 int.190, pe www.smcaracal.webs.com.
Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a următoarelor posturi

vacante contractuale: 1. asistent medical de
radiologie debutant -2 posturi; -înscrieri în
perioada: 04.09.2015-17.09.2015, zilnic între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 28.09.2015, ora 10.00;
-proba interviu: 01.10.2015, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -studii
postliceale -radiologie; -membru al OAMGMAMR. 2. economist I -1 post; -înscrieri în
perioada: 04.09.2015-17.09.2015, zilnic între
orele 07.30-09.00 şi 13.30-15.00, la sediul
unităţii; -proba scrisă: 28.09.2015, ora 10.00;
-proba interviu: 01.10.2015, ora 10.00. Condiţii
specifice de participare la concurs: -diplomă
de licenţă în ştiinţe economice; -minim 3 ani şi
6 luni vechime în specialitate; -cunoştiinţe de
operare PC. Informaţii suplimentare: la sediul
unităţii, la telefon: 0249.512.880, int.190, pe
www.smcaracal.webs.com.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cumpăr motor electric 0,18 -0,35 kw la peste
2600 rot./min. Telefon 0729206201.

CITAȚII
Pârâtul Beta Silviu este citat la Judecătoria
Moineşti în data de 01.10.2015, dosar
6065/260/2012, obiect revendicare.
Se citează Bostan Vasile, pentru data de
15.10.2015, J1, ora 10, la sediul Judecătoriei
Braşov, B-dul 15 Noiembrie 45, în calitate de
pârât, în dosarul civil nr. 14802/197/2014,
având ca obiect divorţ.
Numitul Stîrcan Elvis, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Com. Calopăr, Sat Sălcuţa, Jud.
Dolj, este citat la Judecătoria Segarcea pe

data de 23.09.2015, ora 8.00, camera 3, în
calitate de pârât, dosarul civil nr. 104/304/2015
în procesul de stabilire domiciliu minori cu
reclamanta Stîrcan Mihaela.
Se citează urmaşii lui Tincora Maria
(Cincora), Revitea Istvan şi Revitea Ianos, cu
ultimele domicilii cunoscute în comuna Baru,
județ Hunedoara, la Judecătoria Petroşani, la
data de 3.09.2015, în dosar nr. 2859/278/2008*,
având ca obiect uzucapiune.
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Prezenta somaţie se afişează la: -imobilul în
litigiu, aşa cum a fost identificat mai sus, la
sediul Judecătoriei Reşiţa, situat în mun.
Reşiţa, str.Horia, nr.2-4, jud.Caraş-Severin;
-Biroul Teritorial de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Reşiţa cu sediul în mun.Reşiţa, str.
Petru Maior, nr.2, bl.800, jud.Caraş-Severin;
-sediul Primăriei comunei Berzovia, situat în
comuna Berzovia, str.Principală, jud.
Caraş-Severin; -şi se publică în două ziare de
largă răspândire, din care unul de circulaţie
naţională). Preşedinte, Grecu Radu. Grefier,
Rusu Alecu.

Se citează Zalinschi Sorin, cu ultimul domiciliu în sat Ionăşeni, com. Vf. Câmpului, jud.
Botoşani, în calitate de pârât, în proces de
divorţ cu reclamanta Zalinschi Lilioara, dosar
nr. 1820/222/2015 la Judecătoria Dorohoi, în
data de 14.10.2015, ora 8.30.

Vând 533 magazine istorice diferite, inclusiv
nr. 1/67, cu 160 lei. Telefon: 0741/955497.

România. Judecătoria Reşiţa. Judeţul
Caraş-Severin. Dosar nr. 2585/290/2015. Din
12.08.2015. Cod operator 2801. Somaţie.
Emisă în temeiul încheierii de şedinţă din data
de: 12.08.2015. Prin cererea înregistrată pe
rolul Judecătoriei Reşiţa sub nr.2585/290/2015,
posesorii Stoica Loredana Florica şi Stoica
Liviu, având domiciliul/sediul în mun. Reşiţa,
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.5, ap.508, jud.
Caraş-Severin au invocat dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate/uzucapiune asupra imobilului înscris în CF nr.36589
Berzovia, nr.top.203/a Fizeş, nr. Cad C1, Casa
cu nr.67/a, în suprafaţă de 1436mp., situat pe
raza localităţii Berzovia, sat Fizeş, jud.
Caraş-Severin, fostă proprietate tabulară a
numitului Stoian David, în prezent decedat.
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să formuleze
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se va
trece la judecarea cererii în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urmă publicaţii.

Anunţ privind organizarea licitaţie intermediere pentru vânzarea masei lemnoase pe
picior producţia 2015. Organizator: primăria
Comunei Stremt, cu sediul în localitatea
Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr. 99,
tel. 0258-848.101, fax 0258-848.302. Data şi
ora desfăşurării licitaţie: 02.10.2015 ora 10:00.
Locul desfăşurării licitatieiL sediul Primăriei
Comunei Stremt, Str. Principală, nr. 99,
comuna Stremt, judeţul Alba. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în
plic închis şi sigilat. Dată şi ora organizării
preselecţiei: 28 septembrie 2015. Dată şi ora
limita până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
27 septembrie 2015, ora 14:00. Volum brut
total la masa lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: Stejar – 153 mc brut. Carpen- 17 mc
brut. Fag- 82 mc brut. Total. 252 mc. Masa

DIVERSE
LICITAȚII

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Găești. Operator date cu caracter personal
19935. Dosar de executare nr. 10. P.V. sechestru nr. 23462/28.05.2010. Reluarea licitației a-III-a. Data publicării: 03.09.2015.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile/ ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162 și art. 167 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut
că în ziua de 18.09.2015, orele 11.30, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C.
Optim Trans SA, CUI 935256, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Găești, str. Ștefan Mihăilescu nr. 10, jud. Dâmbovița: proprietatea
evaluată: “fosta coloană auto”, teren intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp, cu nr. cadastral 1504, cu deschidere la
stradă, lungime 116,5 ml, lățime 48,00 ml, este situată în Găești, strada Ștefan Mihăilescu, nr. 10, județul Dâmbovița, raport de
evaluare nr. 43341/31.03.2015. Licitația va ﬁ organizată la sediul S.F.O. Găești din localitatea Găești, str. Cuza Vodă, bl. 30,
parter, județul Dâmbovița. Regimul juridic al proprietății, drept deplin de proprietate SC Optim Trans SA, temei legal, certiﬁcat de
atestare a dreptului de proprietate seria MO9 nr. 0131/21.07.1994 emis de Ministerul Transporturilor în baza Legii 15/1990 si a
HG. 884/1991, înscris la Oﬁciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița cu nr. cadastral 1504. Bunurile imobile mai sus
menționate sunt grevate de următoarele sarcini și următorii creditori: înscriere act administrativ, proces verbal de sechestru în
favoarea, DGFP Dâmbovița - AJFP Dâmbovița. Alte detalii tehnice și de informare în Raportul de Evaluare nr. 43341/31.03.2015,
care poate ﬁ consultat la sediul S.F.O. Găești. Prețul de pornire pentru a treia licitație este de 73.511 lei (cu TVA inclus) și
reprezintă prețul de evaluare, adică 147.022 lei (cu TVA inclus), diminuat cu 50% conform art. 162 și 163 din OG 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Cota de taxă pe valoarea adaugată pentru
vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal este de 24%; terenul
intravilan curți construcții în suprafață de 6858 mp se vinde cu TVA potrivit art. 141, alin. 2, litera f, punctul 1 ”prin excepție,
scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi de părți de construcții noi sau de terenuri construibile, teren construibil
reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcții, conform legislației în vigoare”. Debitorul este
înregistrat în scopuri de TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare prin licitație publică, să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați pentru cumpărarea
bunurilor, sunt invitați să prezinte, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: - oferta de cumpărare
(depusă direct sau prin poștă cu conﬁrmare de primire); - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma
scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației și se plătește la unitatea teritorială a Trezoreriei
Statului (A.J.F.P. Dâmbovița, localitatea Târgoviște str. Calea Domnească nr. 166); - toți cei interesați în cumpărarea bunurilor
trebuie să prezinte dovada (certiﬁcate de atestare ﬁscală), emisă de organele ﬁscale, (locale și ANAF) că nu au debite restante
neachitate; - împuternicire, (în cazul când ofertantul este reprezentat de altă persoană); - pentru persoanele juridice de
naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare, eliberat de Oﬁciul Registrul Comerțului; - pentru persoane
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane ﬁzice române, copie de pe actul de indentitate; pentru persoane ﬁzice străine, copie de pe pașaport. Ofertele de cumpărare pot ﬁ depuse direct sau prin transmise prin poștă. Nu
se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin
mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură specială autentică. Debitorul nu va putea licita nici personal, nici prin
persoană interpusă. Prețul de pornire al licitației a treia, este prețul de evaluare diminuat cu 50%. Licitația începe de la cel mai
mare preț din ofertele de cumpărare scrise dacă acesta este superior prețului de pornire. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare preț, dar nu mai puțin decât prețul de pornire al licitației. În cazul prezentării unui singur
ofertant la licitație, comisia poate să-l declare adjudecatar, dacă acesta oferă cel puțin prețul de pornire al licitației. În termen de 5
zile de la dată întocmirii P.V. de licitație, organul de executare va dispune restituirea taxei de participare, participanților care au
depus oferte de cumpărare și nu au fost declarați adjudecatari, în caz de adjudecare taxa se reține în contul prețului. Taxa de
participare nu se restitue ofertanților care nu s-au prezentat la licitație, celui care a refuzat încheierea P.V. de adjudecare, precum
și adjudecatarului care nu a plătit prețul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat. Pentru participare
la licitație, ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma de garanție bancară. Creditori, Sarcini: D.G.R.F.P.
Ploiești, A.J.F.P. Dâmbovița, S.F.O. Găești - P.V. de sechestru nr. 23462/28.05.2010.
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ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar
executare. 1759099/2012. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 92/2003 privind
codul de procedură ﬁscală, republicată cu modiﬁcările și completările ulterioare, se
face cunoscut că în ziua de 30.09.2015, ora 10.00, la sediul S.F.M. din localitatea
Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin licitație publică următoarele
bunuri mobile, proprietatea debitorului Maciuca Marin, cu domiciliul ﬁscal în
București, str. Calea Văcărești, nr. 318, bl. 3B, sc. A, ap. 7, Sector 4. Denumirea
bunului mobil: - autoturism ARO 244, an fab. 1978 și remorcă (Aro) an fab. 1992, la
valoarea de 2.500 lei, fără TVA, bunurile se aﬂă în com. Drăgănești de Vede, jud.
Teleorman. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să
înștiințeze despre aceasta, organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind codul de procedură ﬁscală,
republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor,
trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu următoarele
documente: - oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare, respectiv 10%
din prețul de pornire al licitației care se depune la Trezoreria Alexandria în contul
RO48TREZ6065067XXX006878, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant; pentru persoane juridice: - copie după CUI eliberat de O.R.C., pentru
persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate, dovada emisă de creditorii ﬁscali,
că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul Local și Bugetul General Consolidat
al Statului. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință în conformitate cu prev. Art. 172 și 173 din O.G. 92/2003.
Informații la telefon 0247466521 sau la sediul S.F.M. Rosiorii de Vede. Persoane de
contact: - Rusu Petre.

JOI / 3 SEPTEMBRIE 2015
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finantelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Orășenesc Videle. Operator de date cu
caracter personal 759. Nr. 4772/28.08.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în zilele de
11.09.2015, 18.09.2015 și 25.09.2015, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal
Orășenesc din localitatea Videle, str. Giurgiului, nr. 13, se vor vinde prin licitație
publică următoarele bunuri mobile și imobile, proprietate a debitorului: - SC Lactes
SRL, cu domiciliul ﬁscal în comuna Botoroaga, jud. Teleorman, C.U.I. 10070810 Denumirea bunului imobil: - Clădire + teren 1200 mp - valoare 6800 lei (exclusiv
TVA); - Nitu Ionel, CNP 1680227344249, cu domiciliul în localitatea Videle, str.
Giurgiului, nr. 24 - Denumirea bunului mobil: - Autoturism Oltcit - valoare 1100 lei
(exclusiv TVA) - Denumirea bunului imobil: - teren 1 - 2000 mp - valoare 1750 lei
(exclusiv TVA); - teren 2 - 2528 mp - valoare 2200 lei (exclusiv TVA). Invităm pe cei
care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre acestea organul
de executare înainte de data stabilită pentru vânzare. Potrivit prevederilor OG
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, pentru participarea la
licitație toți cei interesați în cumpărarea bunurilor trebuie să prezinte cu cel puțin o zi
înainte de data licitației următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada
plății taxei de participare, respectiv 10% din prețul de pornire a licitației care se
depune la administrația teritorială a statului; - împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; - pentru persoane juridice, copie după certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C.; - pentru persoane ﬁzice copie după actul de
identitate; - dovada emisă de creditori ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante față
de bugetul local și bugetul general consolidat. Informații la telefon 0247.453103 sau
la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Videle.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri
mobile/ Licitația a-II-a. Anul 2015, luna Septembrie, ziua 16, ora 12.00. 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
16, luna Septembrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă
(a-II-a), următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului S.C. MGN Agro Commerce SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, et. 1, camera 6, jud. Giurgiu. cod de identiﬁcare ﬁscală RO 26057175: Nr.crt., Denumirea
bunului mobil, descriere sumară, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), T.V.A. (24%): 1. Mașină de injectat injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau vacă, 1 buc., 38.100 lei, 9.144 lei; 2. Tumbler
inject star – este folosit pentru marinarea în vid a cărnii, 1 buc., 56.850 lei, 13.644 lei; 3. Cimblere - recipiene din oțel inoxidabil
pentru manipularea cărnii, 3 buc., 1.913 lei, 459 lei; 4. Linie procesare gheare - ansamblu de echipamente folosit în curățarea și
eliminarea ghearelor și pielii, 1 buc., 38.100 lei, 9.144 lei; 5. Mașină verticală de tăiat oase - ﬁerăstrău pentru tăierea oaselor, 10
buc., 36.750 lei, 8.820 lei; 6. Cântar platformă cu rampă, 1 buc., 9.525 lei, 2.286 lei; 7. Imprimantă Gadex 1100 plus,1 buc., 570
lei, 137 lei; 8. Mașină de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau vacă, 1 buc.,
41.325 lei, 9.918 lei; 9. Bloc pentru injectare - este o componentă a mașinii de injectat, 1 buc., 6.450 lei, 1.548 lei; 10. Tabler cu
încărcător - este folosit pentru marinarea în vid a cărnii, 1 buc., 61.950 lei, 14.868 lei; 11. Cimblere inox - recipiene din oțel
inoxidabil pentru manipularea cărnii, 3 buc., 2.250 lei, 540 lei; 12. Copiator Canon, seria IR10241, 1 buc., 945 lei, 227 lei; 13.
Mașină despielițat gheare - ansamblu de echipamente folosit în eliminarea pielii, 1 buc., 19.200 lei, 4.608 lei; 14. Electrostivuitor
1,5 tone, bun folosit în manipularea produselor, 1 buc., 16.650 lei, 3.996 lei; 15. Cântar platformă 600 kg. 1000 x 1000, 1 buc.,
10.050 lei, 2,412 lei; 16. Mașină de injectat - injectează soluții de saramură, marinate și proteine în carnea de pasăre, porc sau
vacă, 1 buc., 251.250 lei, 60.300 lei; 17. Transpaletă electrică 1400 kg., 2 buc., 9.900 lei, 2.376 lei; 18. Autoturism Skoda Fabia,
nr. înmatriculare DB-08-CBM, serie șasiu TMBPF164364567062, an fabricație 2006, capacitate cilindrică 1.896 cmc., km.
efectuați 374.393, culoare gri, stare generală de întreținere nesatisfăcătoare, defectă în parcare, 1 buc., 1.950 lei, 468 lei; 19.
Semiremorcă Kogel - serie șasiu MKOSVKF18V0286604, frigoriﬁcă, culoare verde, capacitate 22 tone, nu este în exploatare, stare
generală de întreținere nesatisfăcătoare, 1 buc., 3.075 lei, 738 lei; 20. Autoturism Renault Clio - nr. înmatriculare B-124-MGN,
serie șasiu VF1BR1GOH39159158, an fabricație 2008, capacitate cilindrică 1500 cmc. nr. km. efectuați 144.102, culoare roșu,
benzină, 1 buc., 5.250 lei, 1.260 lei; 21. Autoutilitară Iveco, nr. înmatriculare GR-07-MGN, serie șasiu ZCFC65A0005566014, an
fabricație 2005, frigoriﬁcă, nu este în stare de funcționare, stare avansată de uzură, 1 buc., 5.775 lei, 1.386 lei; 22. Semiremorcă
frig Sema , nr. înmatriculare B-104-MTP, 1 buc., 3.000 lei, 720 lei. Total: 620.828 lei, 148.999 lei. *) cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 140, alin. (1), din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 23, alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul
Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și
privilegii, ﬁind depozitate în sat Drăgănescu, str. Abatorului, nr. 31A, jud. Giurgiu. 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 bunului sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada
plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației (documentul ﬁind întocmit astfel: beneﬁciar A.J.F.P. Giurgiu, cod ﬁscal beneﬁciar 4286895, cod IBAN
RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de
participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma
reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații ﬁscale restante; declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data
stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul ﬁscal competent
pentru executarea silită a bunurilor ce urmează a ﬁ vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr.
12, județul Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7)
din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegraﬁce, transmise prin telex
sau telefax. Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justiﬁce calitatea prin procură
specială autentică. 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. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau
la telefon numărul 0246.216705, int. 211, persoana de contact: Vasilescu Dezideriu.

lemnoasă oferită spre vânzare provine din
fondul forestier proprietate private a comunei
Stremt situate pe raza teritorială a Ocolului
Silvic Aiud. Informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei se pot solicită la sediul
Primăriei Stremt sau la telefon 0258-484.101.
Primăria comunei Stremt cu sediul în localitatea Stremt, comuna Stremt, judeţul Alba nr.
99, tel 0258.848.101, fax 0258.848.302 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru concesionarea de bunuri imobile –
teren intravilan – în suprafaţă de 4.352 mp
proprietate private a comunei Stremt în
vederea realizării. Obiectivului “amenajarea
zona de agrement”. Data limită de depunere a
dosarelor de prezentare este 16.09.2015, ora
10:00. Licitaţia se va desfăşura la data de
16.09.2015 începând cu ora 12:00. Informaţii
privind obţinerea documentelor de participare, a cheltuielorlor suportate de către ofertanţii interesaţi precum şi alte informaţii se
pot obţine de la sediul Autorităţii Contractante.
Ministerul Apărării Naţionale, prin
U.M.01704 Bucureşti, organizează licitaţie
publică cu strigare în vederea închirierii: a) o
suprafaţă de 2m.p. din spaţiul din imobilul
situat în cazarma 2736 Bucureşti din şoseaua
Bucureşti-Măgurele, nr.33, sector 5, în vederea
amplasării în incinta pavilionului D1 a 2
(două) automate de cafea; b) o suprafaţă de
2m.p. din spaţiul din imobilul situat în
cazarma 3474 Bucureşti din b-dul Drumul
Taberei, nr.7-9, sector 6, în vederea amplasării
în incinta pavilionului X a 2 (două) automate
de cafea, unul la parterul pavilionului şi unul
la etajul al doilea. Licitaţia are loc în ziua de
23.09.2015, ora 12.00, la sediul U.M.01704 din
şoseaua Bucureşti-Măgurele, nr.33, sector 5,
Bucureşti. În caz de neadjudecare, licitaţia se
repetă în ziua de 02.10.2015, ora 10.00 şi
13.10.2015, ora 10.00, la aceeaşi adresă.
Condiţiile privind participarea şi adjudecarea
sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se
achiziţionează de la sediul U.M.01704 Bucureşti, începând cu ziua de 03.09.2015, ora
10.00, contra sumei de 1,50Lei, care se depune
la casieria unităţii militare. Ofertele împreună
cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de
22.09.2015, ora 10.00, indicate în anunţul
publicitar. Garanţia de participare se exprimă
în lei şi se constituie prin scrisoare de garanţie
bancară, care se prezintă în original, sau prin
depunere în numerar la casieria unităţii militare până la data şi ora depunerii ofertei.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul
unităţii militare sau la telefon: 021.456.00.40,
int.173, în intervalul orar 08.30-15.00.

www.jurnalul.ro

PIERDERI
Pierdut certificat de atestat marfă, călători şi
agabaritic pe numele Iubitu Gheorghe. Îl
declar nul.
Pierdut Certificat ADR eliberat de ARR Dolj
pe numele Braşoveanu Viorel Cristian. Se
declară nul.
Pierdut Atestat Transport marfă în Câmpulung Muscel. Nr. Contact: 0720.401.014.
Pierdut atestat transport marfă plus persoane
şi cartelă tahograf pe numele Ene Stelica. Le
declar nule.
Pierdut atestat taxi seria CPTX nr. 105884,
valabil 21.12.2013- 20.12.2018, eliberat de
A.R.R. Iaşi, pe numele: Zamfir Dănuț. Se
declară nul.
Pierdut atestat transport persoane în regim de
taxi seria CPTX nr. 98791 eliberat la
29.06.2013 şi valabil până la 28.02.2018, de
A.R.R. Iaşi pe numele: Plugaru Luminița. Se
declară nul!
Pierdut Certificat de înregistrare fiscală firma
AL-COM Dent S.R.L. cu sediu Bucureşti,
Sector 6, str. Compozitorilor nr.13, bloc OD5,
scara 1, parter, Cod Unic de Înregistrare
2629784/30.12.1992, nr. de ordine în Registrul
Comerţului J40/6985/24.03.1992. Îl declar nul.
Pierdut plăcuţe licenţă taxi nr. 5657 eliberate
de Primăria Generală Bucureşti pe firma S.C.
STARTTAX Filiala Buc. S.R.L.. Le declară
nule.
SC Viatrans International S.R.L., RO
18190552/06.12.2005, J40/20454/2005, sediulBucureşti, str. Av. Th. Iliescu nr.43, Sector 1,
declar pierdut (nul) Certificat constatator
eliberat în baza declaraţiei pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 333071 din
18.07.2006.
S.C. Cristelos Trans Top S.R.L., C.U.I.
29510679, J40/67/2012, cu sediul în Bucureşti,
str. Banu Mărăcine nr.2, Sector 5, declar
pierdut Certificat constatator pentru cod
CAEN 4932 eliberat în baza declaraţiei pe
propria răspundere nr. 2002 din 04.01.2012.
Pierdut Registru Unic de Control emis de
ANAF Sector 3 pentru S.C. Mateo Transped
S.R.L. cu sediul în Bucureşti, b-dul Theodor
P a l l a d y n r. 3 0 9 B i s , S e c t o r 3 , C . U . I .
RO21358320. Îl declar nul.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar
executare: 1928737. Nr. 3438/01.09.2015. Anunțul privind vânzarea de bunuri imobile. Anul 2015 Luna septembrie ziua 01.
Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași, Compartimentul Executare Silită Contribuabili Mijlocii, în temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu completările și modiﬁcările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 16.09.2015,
ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași, strada Eroilor, nr. 6-8, jud. Călărași se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Zahar Călărași SA, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași,
str. Varianta Nord, nr. 4, jud. Călărași, cod de înregistrare ﬁscală 1928737. Carte Funciară nr. 27260. Nr. crt., Denumire,
Suprafața, Preț raport de evaluare fără TVA, diminuat cu 25% pentru a doua licitație: 1. Câmpuri de nămol, 2514 mp, 6472 lei; 2.
Basculă + platformă basculă, 53 mp, 2225 lei; 3. Casă poartă 2, 14 mp, 1112 lei; 4. Magazie zahăr, 2519 mp, 152623 lei; 5. Stație
pompe SP 2, 21 mp, 242 lei; 6. Decantor primar, 219 mp, 564 lei; 7. Decantor primar, 217 mp, 559 lei; 8. Stație pompe SP6, 21
mp, 242 lei; 9. Bazin aerare, 2373 mp, 6109 lei; 10. Clădire post transformare PT4, 67 mp, 15951 lei; 11. Depozit reactivi, 43 mp,
347 lei; 12. Stație pompe SP4, 37 mp, 213 lei; 13. Construcție stație suﬂante, 17 mp, 392 lei; 14. Concentrator nămol, 79 mp, 908
lei; 15. Stație pompare SP1, 22 mp, 506 lei; 16. Decantor 012, 122 mp, 3141 lei; 17. Decantor 012, 123 mp, 3167 lei; 18. Stație
pompe SP1, 19 mp, 437 lei; 19. Bazin omogenizare, 2751 mp, 3540 lei; 20. Bazin retenție, 866 mp, 5574 lei; 21. Stație pompe, 43
mp, 989 lei; 22. Stație pompe, 23 mp, 529 lei; 23. Stație epurare ape, 80 mp, 1840 lei; 24. Platformă spălare vagoane, 286 mp,
2271 lei; 25. Platformă utilaje, 5 mp, 70 lei; 26. Platformă borhot umed, 2627 mp, 4556 lei; 27. Bandă transportoare, 267 mp,
1607 lei; 28. Stație apă recirc, 159 mp, 1818 lei; 29. Bazin 250 mp, 1931 lei; 30. Clădire post trafo, 60 mp, 7142 lei; 31. Bazin +
stație pompare, 52 mp, 1339 lei; 32. Decantor, 1081 mp, 1391 lei; 33. Denisipator, 187 mp, 2408 lei; 34. Suport bandă
transportoare, 408 mp, 2456 lei; 35. Construcție preparare lapte var, 960 mp, 19430 lei; 36. Clădire post transformare, 13 mp,
1548 lei; 37. Amenajare platformă depozit zahăr brut, 1697 mp, 51195 lei; 38. Fundație utilaje, 51 mp, 625 lei; 39. Casă pompe
melasă, 59 mp, 1788 lei; 40. Suport bandă transportoare, 77 mp, 464 lei; 41. Magazie, 124 mp, 3757 lei; 42. Clădire post
transformare, 157 mp, 18689 lei; 43. Baracă metalică, 30 mp, 1098 lei; 44. Corp principal fabricație, 5241 mp, 724007 lei; 45.
Clădire PT post transformare, 299 mp, 35592 lei; 46. Corp administrativ P+3E, 724 mp, 73614 lei; 47. Stație, 76 mp, 458 lei; 48.
Stație, 127 mp, 1461 lei; 49. Clădire PT 5 post transformare, 14 mp, 1112 lei; 50. Basculă + platformă basculă, 102 mp, 5353 lei;
51. Amplasament basculă auto și amplasament rampă auto + basculator, 817 mp, 12861 lei; 52. Platformă auto, 63 mp, 2622 lei;
53. Siloz + platformă sfeclă, 3789 mp, 10874 lei; 54. Laborator, 190 mp, 9210 lei; 55. Baracă metalică, 68 mp, 830 lei; 56.
Magazie, 95 mp, 2621 lei; 57. Magazie, 14 mp, 644 lei; 58. Șopron, 29 mp, 140 lei; 59. WC, 16 mp, 229 lei; 60. Decantor, 511 mp,
1316 lei; 61. Basculă rutieră 50 to, 114 mp, 2108 lei; 62. Basculă rutieră 50 to (poarta 3), 113 mp, 2090 lei; 63. Clădire formație
PSI, 2239 mp, 6783 lei; 64. Construcție centrală termică, 754 mp, 214298 lei; 65. Adapost stație gaz, 149 mp, 1881 lei; 66. Bazin
apă industrială, 2414 mp, 18644 lei; 67. Clădire stație pompe apă industrială, 102 mp, 3238 lei; 68. Clădire td1, 101 mp, 8015 lei;
69. Depozit reactivi, 35 mp, 1697 lei; 70. Fundație turnuri de răcire, 180 mp, 8725 lei; 71. Stație pompare, 129 mp, 3127 lei; 72.
Construcție laborator, 280 mp, 13572 lei; 73. Cabină poartă, 22 mp, 1746 lei; 74. Teren intravilan, 121639 mp, 2603877 lei. Total:
4106010 lei. Carte Funciară nr. 27261. Denumire, Suprafață, Preț raport de evaluare fără TVA, diminuat cu 25% pentru a doua
licitație, 1. Câmpuri de nămol 61581 mp, 79263 lei; 2. Teren intravilan 99403 mp, 2127878 lei. Total: 2207141 lei. Regimul și
cotele de taxa pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: SC Atalanta Furniture SRL. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilită pentru vânzare. Prețul de începere a
licitației este prețul din raportul de evaluare diminuat cu 25% fără TVA, care se găsește la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice - Colectare Contribuabili Mijlocii Călărași și la SC Zahăr Călărași SA. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice de naționalitate română - copia certiﬁcatului 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 identititate, 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 comunicarea sau luarea la cunoștință, în conformitate cu
prevederile art. 173-174 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 O.G. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare vă puteți adresa la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Colectare Contribuabili Mijlocii Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 sau la telefon numărul 0242.314350, interior 142. Prezentul anunț de vânzare va ﬁ aﬁșat în locurile prevăzute de
dispozițiile art. 162, alin. 2 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane
Fizice. Dosar executare nr. 269524. Nr. 17054/01.09.2015. Anunț privind vânzare
pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162 din O.G. 92/2003 privind Codul de
Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 17.09.2015, orele
11.00, în Călărași str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru
vânzarea următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Mitu Doru, cu
sediul în loc. Călărași, str. Bld. Republicii nr. 129, județul Călărași, cod ﬁscal, în
dosar de executare nr. 269524/2014 și 17054/2041, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Teren arabil extravilan în suprafață de 3375
mp, tarla 9/4, parcela 14, situat în comuna Dorobanțu, județul Călărași, CF. 21275UAT Dorobanțu - valoare 6.403 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de
vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori - AJFP Călărași –
act administrativ 17054/09.02.2015 în dosar de executare 269524/2008 și
17054/2014. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele
ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al
statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii
garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de
pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe
ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe
actul de identitate, pentru persoanele ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru
licitație, la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel ineresat poate
introduce contestație la instanța competentă, în termen de 15 zile de la comunicare
sau luare la cunoștință, în conformitatecu 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 02.09.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Nr. 317063 din 02-09-2015. Dosar de executare nr. 32510/2015. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data 02 septembrie 2015. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de
16 septembrie 2015, orele 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 121, jud. Ialomița, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului
Vasilescu Claudius Dan, cu domiciliul în localitatea Slobozia, jud. Ialomița, B-dul.
Unirii, bl. E18 Bis, sc. B, ap. 28, et. 1: Denumirea bunului imobil: 1. Apartament în
suprafață utilă de 66 mp, compus din 3 camere și dependințe, situat în Slobozia, str.
Lacului, bl. U15, sc. A, ap. 36, et. 8. Preț de evaluare exclusiv TVA, diminuat cu 25%:
116.250 lei. Cota TVA: scutit. Licitația se aﬂă la al doilea termen. Cota de taxă pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, scutit în
conformitate cu prevederile art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice
de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004, cu modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru vânzare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun în plic
închis, până cel târziu în data de 14 septembrie 2015, orele 16.30, următoarele
documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând
1 0 % d i n p r e ț u l d e p o r n i r e a l i c i t a ț i e i ( c a r e s e va v i ra î n c o n t u l
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun.
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
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; pentru persoanele ﬁzice străine copie pașaport, urmând să se prezinte la
data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. La licitație nu poate
participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140,
interior 177, 184.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Moreni. Dosar de
executare nr. 585C. Nr. 18881/31.08.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri
mobile. Anul 2015 luna Septembrie ziua 14. În temeiul art. 162, alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna
Septembrie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Moreni, str. Cpt. Pantea Ion nr. 6, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului
SC Zotalan Speed SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Dărmănești, comuna
Dărmănești, județul Dâmbovița, nr. 63. cod de identiﬁcare ﬁscală 30452563.
Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autoutilitară Man TGA 530,
an fabricație 2006, nr. locuri 2, 12816 cmc, motorină, culoare albastru, nr.
înmatriculare DB-67-AAA. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA
(Ron): 52985 lei. Cota TVA/ neimpozabilă/ scutit *): 24%. *) Regimul și cotele de
taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Prețul de pornire al licitației, este diminuat 25% ﬁind a doua licitație.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de
vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului
Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în
limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se
prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,
cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245.666.100. Data
aﬁșării: 03.09.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Nr. 317064 din 02-09-2015. Dosar de executare nr. 1690408212959. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile, data 02 septembrie 2015. În temeiul art. 162, alin.
(1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că, în ziua de
16 septembrie 2015, orele 12.30, la sediul Administrației Județene a Finanțelor
Publice Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 121, jud. Ialomița, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Oltei
Paul, cu domiciliul în localitatea Rovine, comuna Reviga, jud. Ialomița: Denumirea
bunului imobil: 1. Casă de locuit p+m și teren aferent intravilan, curți – construcții,
loc. Rovine, com. Reviga, jud. Ialomița. Preț de evaluare exclusiv TVA: 245.300 lei.
Cota TVA: scutit. Licitația se aﬂă la primul termen. Cota de taxă pe valoarea
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, scutit în conformitate cu
prevederile art. 141, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu
modiﬁcările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Pentru participarea la licitație, ofertanții depun în plic închis, până
cel târziu în data de 14 septembrie 2015, orele 16.30, următoarele documente:
oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul
de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI
beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria Mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va
face în cont bancar sau cont card); 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; pentru persoanele ﬁzice străine copie pașaport, urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop. La licitație
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003,
republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri
de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0243.237140,
interior 177.

