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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez bonă internă, pentru
copii de 3,6, respectiv 2 ani. Ofer
carte de muncă, salariu 1500 ron/net,
cazare şi masă gratuită. Doamnă
răbdătoare, serioasă, 30-45 ani. Se
primesc cv-uri cu fotografie la
adresa: Strada Ulierului, nr 9, Ploieşti
Prahova. Detalii la nr de telefon
0244.522.387
l Unitatea Administrativ Teritorială
comuna Săcălaz, judeţul Timiş, organizează concurs, în data de
07.03.2016, ora 10,00 pentru
ocuparea postului vacant de referent
debutant la Serviciul Centrul de
Incubare a Afacerilor şi Implementare Proiecte Europene al Unităţii
Administrativ-Teritorială Săcălaz.
Cerinţe: Studii medii. Relaţii la tel:
0256 367491.
l Universitatea Nationala de Arte
din Bucuresti anunta scoaterea la
concurs: 1 post de administrator
patrimoniu (inginer constructor-specialitatea constructii civile, industriale si agricole), 1 post de model
(invatamant), 1 post muncitor calificat (electrician), 1 post administrator financiar (economist), 1 post de
muncitor necalificat. Perioada de
inscriere: 04.02.2016-17.02.2016.
Relatii suplimentare la tel:
021.312.72.84.
l C.I.AP.AH. Mislea, cu sediul în
localitatea Mislea, nr.14, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
vacante de: Asistent medical principal, 1; Infirmieră, 1; Spălătoreasă, 1
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 29.02.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
02.03.2016, ora 10.00 (dacă este
cazul). Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Asistent
medical principal PR: -diplomă de
absolvire a şcolii sanitare pl; -adeverinţă promovare examen de Grad
Principal. Infirmieră: -diplomă de
licenţă; -atestat de liberă practică;
-vechime în muncă de minim 6 luni.
Spălătoreasă: -studii generale/medii;
-6 lunivechime în muncă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 19.02.2016,
ora 16.00, la sediul instituţiei. Relaţii
suplimentare la telefon:
0244.356.611, int.234, persoană de
contact: Draghia Mioara, referent
RU.

l Spitalul Prof. Dr. Constantin
Angelescu organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: -un
post psiholog -studii superioare,
vechime minimă 2 ani în specialitate;
-un post inginer- șef atelier- studii
superioare, durata studiilor 5 ani; -un
post muncitor calificat fochist - curs
specializare și autorizație ISCIR.
Dosarele de înscriere se pot depune la
sediul Spitalului de Prof.Dr.
Constantin Angelescu în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a şi trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele
p revă zute la a r t.6 din H . G .
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Taxa de
înscriere la concurs este de 100 lei.
Proba scrisă va avea loc în data de
29.02.2016, ora 10.00, iar interviul va
avea loc în data de 02.03.2016, ora
10.00, la sediul Spitalului Prof.Dr.

Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de
la Spitalul Prof.Dr. Constantin
Angelescu, Biroul Resurse Umane,
telefon nr.021.323.30.40 /int.443.
l Primăria Municipiului Dorohoi
organizează în data de 29.02.2016
orele 10.00, concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale de
execuție: - Referent debutant la
Comp. IT din cadrul Serviciului
public comunitar local pentru
evidența persoanelor; Principalele
cerinţe obligatorii de participare la
concurs; -studii superioare de lungă
durată , absolvite cu diploma de
licență sau echivalent; -cursuri de
inițiere , perfecționare pentru
ocupația de operator introducere,
validare și prelucrare date; Pentru
relaţii suplimentare vă puteţi adresa
la Compartimentul resurse umane,
din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi sau la tel. 0231/610133,
interior 114.
l Institutul Național de Boli
Infecțiose „Prof. Dr.Matei Balș”, cu
sediul în localitatea București, str.
Dr.Calistrat Grozovici, nr.1, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante, de: Economist gr. I -(S),
Serviciul Financiar -Contabilitate,
durată determinată. -Numele
funcţiei: Economist. Număr posturi:
1 conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 22
februarie 2016 -ora 10.00 -la sediul
institutului; -Proba scrisă în data de
24 februarie 2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 26 februarie 2016,
ora 10.00; -Termenul de depunere al
dosarelor: 12.02.2016. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-vechimea în specialitatea studiilor
(economist gr.I -minim 3 ani, 6 luni).
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului
Național de Boli Infecțiose „Prof.Dr.
Matei Balș”. Relaţii suplimentare la
sediul: Institutul Național de Boli
Infecțiose „Prof.Dr. Matei Balș”,
persoană de contact: ref. Stroe
Mihaela, telefon: 021.20.10.980 -interior 3055. E-mail: anca.stroe@mateibals.ro
l Primăria Comunei Fundeni,
Judeţul Călăraşi, organizează
concurs, în data de 9 martie 2016,
ora 10.00, proba scrisă şi 11 martie
2015, ora 10.00, interviul, la sediul
Primăriei din Str. Trandafirilor nr.25,
pentru ocuparea următoarelor
funcţii publice vacante: -1 post
consilier I principal- Execuţie bugetară; - 1 post referent superior III
-Compartiment Registrul agricol; -1
post referent asistent III -Compartiment Asistenta socială; -1 post
referent superior III -Compartiment
financiar-contabil- Taxe şi impozite;
-1 post referent superior III
-Compartiment financiar-contabil–
Casierie; -1 post referent superior III
-Compartiment urbanism, şi concurs
în data de 10 martie 2016, ora 10.00,
proba scrisă şi 14 martie 2015, ora
10.00, interviul, pentru ocuparea
următoarelor funcţii contractuale
vacante: -1 post bibliotecar debutant;
-1 post paznic- Compartiment
administrare domeniu public şi
privat; -1 post expert pe problemele
romilor; -1 post expert proiecte
fonduri externe nerambursabile; -2
posturi expert proiecte fonduri
externe nerambursabile; Dosarele de
înscriere se depun la sediul instituţiei
până la data de 01.03.2016. Bibliografia, actele necesare înscrierii la
concurs şi alte relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul primăriei sau la
telefon 0242.516.306.
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l Primăria oraşului Băile Herculane,
cu sediul în localitatea Băile Herculane, str.M.Eminescu, nr.10, judeţul
Caraş Severin, organizează în baza
HG nr.286/2001 concurs pentru
ocuparea unor funcţii contractual
vacante de: -Muncitor calificat I
(specialitate electromecanic) în
cadrul Compartimentului post
implementare proiect Centrală Fotovoltaică -2 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii/liceale; -specialitate
electromecanic; -atestat autorizare
A.N.R.E.; -condiţiile minime de
vechime în specialitatea studiilor
necesare participării la concursul de
recrutare -minim 2 ani. -Muncitor
necalificat -5 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii gimnaziale/medii. Potrivit art.
9 alin.2 al Contractului de finanţare
nr. 46/RES/10.06.2013 pentru posturile de muncitori calificaţi I
candidaţii trebuie să fie bărbaţi, iar
pentru posturile de muncitori necalificaţi candidaţii trebuie să fie femei.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 29.02.2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
02.03.2016, ora 14.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de: 19.02.2016,
ora 15.00, la sediul Primăriei oraşului
Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei oraşului
Băile Herculane, Comp.Resurse
Umane -telefon: 0255.560.439.
l Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a 9
funcţii publice specifice de execuţie
vacante de poliţist local din cadrul
Direcţiei Ordine Publică, după cum
urmează: Biroul 1 Ordine Publică:
-poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant- 1 post; Biroul 2
Ordine Publică: -poliţist local, clasa I,
gradul profesional debutant- 1 post;
-poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent- 1 post; Biroul 4
Ordine Publică: -poliţist local, clasa
III, gradul profesional superior- 3
posturi; -poliţist local, clasa I, gradul
profesional debutant- 2 posturi.
Serviciul Evidenţa Persoanelor, Proximitate şi Evidenţă Contravenţii:
-poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent- 1 post. Proba scrisă a
concursului se va desfăşura la sediul
Primăriei Sector 6 din Calea Plevnei
nr. 147-149 Sector 6, în data de
09.03.2016, ora 10.00. Data susţinerii
interviului va fi comunicată ulterior.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia se afişează la sediul
D.G.P.L. Sector 6, situat în Şos.
Orhideelor nr. 2d Sector 6. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
instituţiei şi la numărul de telefon:
021.413.17.38 -Serviciul Resurse
Umane, Formare Profesională şi
Instruire.
l Municipiul Sighișoara organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale
vacante: 1. Inspector de specialitate I
în cadrul Compartimentului Centrul
Național de Informare și Promovare
Turistică – 1 post: - Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în specializarea: Geografia turismului;
Economia comerțului, turismului și
serviciilor; Istorie; Turism cultural și
studii muzeale; Marketing; Relații
publice și comunicare; - Vechime cel
puțin 5 ani în specialitatea studiilor;
- Cunoștințe de operare PC – nivel
mediu; - Cunoștințe de limba
engleză/germană/franceză - nivel
avansat. 2. Inspector de specialitate
II în cadrul Compartimentului
Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică – 1 post: - Studii

universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în specializarea: Geografia turismului;
Economia comerțului, turismului și
serviciilor; Istorie; Turism cultural și
studii muzeale; Relații publice și
comunicare; - Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau
certificat de absolvire, după caz, a
unui curs de agent de turism sau ghid
de turism recunoscute de Ministerul
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice și Ministerul Educației
Naționale; - Vechime cel puțin 1 an în
specialitatea studiilor; - Cunoștințe
de operare PC – nivel mediu; Cunoștințe de limba engleză/
germană/franceză - nivel mediu. 3.
Referent I în cadrul Compartimentului Centrul Național de Informare
și Promovare Turistică – 1 post: Studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; - Perfecţionări (specializări): absolvirea cu diplomă sau
certificat de absolvire, după caz, a
unui curs de agent de turism sau ghid
de turism recunoscute de Ministerul
Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice și Ministerul Educației
Naționale; - Vechime cel puțin 5 ani
în specialitatea studiilor; - Cunoștințe
de operare PC – nivel mediu; Cunoștințe de limba engleză/
germană/franceză - nivel mediu. 3.
Lăcătuș mecanic în cadrul Biroului
Logistic, aprovizionare tehnico-materială și administrativ și în cadrul
Biroului Administrarea bazelor
sportive – 2 posturi: - Studii medii
sau școală profesională; Perfecţionări (specializări): atestat de
calificare profesională în meseria de
lăcătuș mecanic/lăcătuș, obținut în
urma absolvirii studiilor medii, a unei
școli profesionale de profil sau a unui
curs de calificare autorizat de către
Ministerul Muncii și Ministerul
Educației; - Vechime cel puțin 3 ani
în specialitatea studiilor.4. Îngrijitor
în cadrul Biroului Logistic,
aprovizionare tehnico-materială și
administrativ – 1 post: - Studii
generale sau studii medii. Concursul
se organizează la sediul Municipiului
Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7, județ
Mureș, astfel: - proba practică testarea cunoștințelor de operare PC:
29.02.2016, ora 9,00 la sediul Municipiului Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7;
- proba scrisă: 29.02.2016, ora 11,00
la sediul Municipiului Sighișoara, Str.
Muzeului nr. 7; - interviu: 03.03.2016,
ora 13,00 la sediul Municipiului
Sighișoara, Str. Muzeului nr. 7. Data
până la care se pot depune dosarele
de înscriere: 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului.. Informații
suplimentare se pot obține la sediul
Municipiului Sighișoara, la secretarul
comisiei de concurs - camera 72 sau
la telefon: 0265-771280.

CITAȚII
l NUMITUL Babiac Sorin Nicolae
cu ultimul domiciliu cunoscut 3009
Zulette Ave, Bronx, NY 10461, USA,
fiul lui Babiac Vladimir şi Babiac
Alexandrina Domniţa, născut la data
de 28.08.1956 în Craiova, este chemat
în judecată la Judecătoria Craiova în
dosarul nr. 3454/215/2015 C6 cu
termen de judecată la 9.03.2016 în
calitate de pârât în proces cu reclamanţii Babiac Alexandrina Domniţa
şi Babiac Călin Mihai pentru ieşire
din indiviziune după autorul Babiac
Vladimir decedat la 3.01.2014, cu
menţiunea de a fi PREZENT LA
INTEROGATORIU.
l Subscrisa SC Nutu SRL din Rm.
Vâlcea cheamă în judecată pe Georgescu Dumitru din Com.Stoeneşti,
sat Stoeneşti, Jud.Vâlcea la Tribun a l u l Vâ l c e a î n d o s a r u l n r.

2812/90/2015 pentru data de
29.03.2016 având ca obiect pretenţii
aferente contractului de muncă.
l Se citează SC Adry-Flor Exclusive
SRL (CUI RO32145042, J
02/921/2013) cu ultimul sediu
cunoscut în Arad, str. Bicaz, nr. 1-5,
biroul nr. 9, jud. Arad, pentru dată de
17.02.2016, ora 9:00, la Judecătoria
Filiaşi,
î n d o s a r u l n r.
1006/230/2015, în calitate de pârât,
în proces cu S.C. Com Dumbrava
SRL în calitate de reclamant, pentru
cerere cu valoare redusă
l Se citează numitul Deaconu
Adrian, cu domiciliul in localitatea
Mioveni, Str. Postei, bl.D1, sc.2, et.2,
ap.10, judeţul Argeş, în calitate de
pârât, este chemat la Judecătoria
Piteşti, Secţia Civilă, în Dosarul
nr.1535/280/2015, la data de
25.02.2016, ora 8,30, C4-1, având ca
obiect pretenţii, cu reclamantul Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti.
l Godja Ioan, Godja Victoria, Godja
Pavel Gabriel și Godja Emanuel sunt
chemaţi în judecată, în calitate de
pârâţi, în proces având ca obiect
pretenţii civile, fiind citaţi pentru
data de 11.03.2016 la Judecătoria
Braşov, sala J3, ora 9.00, în dosar
12549/197/2013, în litigiul în care
calitate de reclamanţi au Zsold
Hermine Rosine, Tartler Heinrich,
Zsold Alexander Alfred şi Balaşiu
Dan Michael.
l Tribunalul Iaşi Str. Elena Doamna
nr. 1A SV- etaj IV Dosar nr.
23516/245/2014 Bucătaru Sebastian
Cătălin, respectiv Bucătaru Adriana,
cu ultimul domiciliu în Iaşi sunt
chemaţi în această instanţă, camera
SV- etaj IV, în ziua de 16.02.2016,
Completul civ R 4, ora 9.00, în calitate de Intimat, în proces cu Libra
Internet Bank SA în calitate de
Recurent, contestaţie la procesul
verbal de distribuire a preţului
(Art.570 Cpc). În caz de neprezentare
a părţilor, judecata se va face în lipsă,
dacă se solicită în scris acest lucru de
către una din părţi. Prin publicare pe
portalul instanţelor. Prin înmânarea
citaţiei, sub semnătură de primire,
personal sau prin reprezentant legal
sau convenţional, pentru un termen
de judecată, cel citat este prezumat
că are în cunoştinţă şi termenele de
judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia i-a fost înmânată.

conformă cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi
recomandări se pot adresa solicitantului sau la SC Expert Serv SRL,
persoană de contact Dna Popa
Mariana, nr. de telefon 0754051464,
după data de 09.02.2016.
l S.N.G.N. Romgaz S.A.-Sucursala
Tg. Mureş, cu sediul în Tg. Mureş,
Str. Salcâmilor, nr. 23, judeţul Mureş,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Lucrări pregătitoare provizorii,
foraj şi probe de producţie la Sonda 7
Merii”, propus a fi amplasat în intravilanul localităţii Merii Petchii,
comuna Nuci, judeţul Ilfov. Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Ilfov din
Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 şi la sediul S.N.G.N.Romgaz
S.A.-Sucursala Tg. Mureş, str.
Salcâmilor, nr. 23, Tg. Mureş, judeţul
Mureş. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov.
l Uniunea Pentru Codlea anunță că
a depus la Tribunalul București
cererea de înregistrare ca partid
politic. Cererea face obiectul dosarului 4035/3/2016. Denumirea:
Uniunea Pentru Codlea. Denumirea
prescurtată: UPC. Semnul permanent: caracterele UPC sub care este
înscrisă denumirea Uniunea Pentru
Codlea, cu culoare albă pe fond de
culoarea Pantone 638C (albastru
turcoaz). Sediul central: Codlea, str.
Laterală 82. Scop: dezvoltarea
României pe baze, principii și relații
sociale corecte, prin promovarea
moralității și competenței, prin
respectarea legii, printr-o administrație publică eficientă și printr-o
competiție economică corectă, care
să asigure creșterea substanțială a
calității vieții românilor. Patrimoniul
inițial: 500 lei. Organul de conducere
până la congres: Comitetul de Inițiativă format din Erwin Vlad Albu –
președintele Comitetului, Agache
Aurel Dionisie, Otto Cornea, Andrei
Cazacu.

DIVERSE

LICITAȚII

l Această informare este efectuată
de: SC Hunt Oil Company Of
Romania SRL, cu sediul în
Băneasa Business Center, Sos.
Bucureşti - Ploieşti, nr. 19-21, et.
4, sector 1, Bucureşti, nr. de telefon
021 2032410, ce intentioneza să
solicite de la Administraţia Bazinală
Buzău Ialomiţa, aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea lucrărilor
de “Foraj vertical de explorare Largu
1 – varianta 1” propus a fi amplasat
în comuna Rusetu, extravilan,
judeţul Buzău. Aceasta investiţie este
nouă. Ca rezultat al procesului de
producţie nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este

l Cleopatra Body Spa SRL SRL - în
faliment, prin lichidator judiciar VIA
INSOLV SPRL, anunţă vânzarea în
bloc prin licitaţie publică a bunurilor
mobile (aparate salon înfrumuseţare
nefunctionabile - dermocell, slim
shape, tunel electromagnetic). Cel
mai mare preţ oferit la data prezentului anunţ este 2.084 lei fără TVA,
pasul de supraofertare este de 300 lei.
Persoanele interesate trebuie să
achiziţioneze caietul de prezentare de
la sediul lichidatorului şi să depună
oferta împreună cu taxa de garanţie
de 500 lei până la data de 10.03.2016.
Încheierea actului de vânzare se va
face la data de 11.03.2016 ora 14/00

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Compartiment de Comunicare, Relații Publice și Mass-Media. Nr.
74/02.02.2016. Anunț D.G.R.F.P. Ploiești. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice – Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, jud. Prahova, telefon 0244/407710, fax
0244/593906, organizează în data de 17.02.2016, ora 12.00,
licitație deschisă cu strigare în vederea încheierii Acordului –
Cadru privind: Cedarea dreptului de folosință (închiriere) a unui
spațiu de 4 mp pentru activități de copiere la DGRFP - Ploiești Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Detaliile
privind licitația publică cu strigare se găsesc la adresa:
https://static.anaf.ro/static/30/Ploiesti/20160202101354_dsi%
201897.pdf.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
la sediul lichidatorului din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax: 0244 519800.
l B.E.J. Grimacovschi Iustin, cu
sediul Reşiţa, Str.P.Maior, nr.2, bl.800,
cam.342-343, jud.Caras Severin,
anunţă licitaţie publică în data
16.02.2016, ora-13.00, ce va avea loc
în Reşiţa, Str.Petru Maior, nr.2,
bl.800, et.3, camera 342-343, judeţul
Caras-Severin, în vederea vânzării
imobilului situat în Reşiţa, Calea
Caransebesului, nr.9, sc.1, bl.9, et.1,
ap.7, judeţul Caraş-Severin, înscris în
CF nr.30167-C1-U14. Preţul de strigare este de 59.625 lei reprezentând
75% din preţul de 79.500 lei (Dosar
Execuţional 302/2013). Pot participa
la licitaţie numai persoanele care vor
înregistra la (BRD SUC.Reşiţa), cel
târziu până la data şi ora licitaţiei, în
contul de consemnare al executorului
judecătoresc (RO16BRDE110SV
21796911100) o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a
licitaţiei, iar dovada consemnării, în
original, împreună cu oferta de
cumpărare -scrisă, va fi depusă la
executorul judecătoresc. În cazul in
care cei care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie să-l
anunţe executorului judecătoresc,
înainte de data fixată pentru
vânzarea imobilului, sub sancţiunea
de a nu li se mai lua în considerare.
Executor judecătoresc, Nume
prenume ŞTAMPILA SEMNĂTURA
l B.E.J. Grimacovschi Iustin, cu
sediul Reşiţa, Str.P.Maior, nr.2, bl.800,
cam.342-343, jud.Caras Severin,
anunţă licitaţie publică în data
23.02.2016, ora-12.00, ce va avea loc
în Reşiţa -320084, Str.Petru Maior
nr.2, bl.800, et.3, camera 342-343,
Judeţul Caras-Severin, în vederea
vânzării imobilului situat in Moldova
Nouă -Judeţul Caras-Severin, înscris
în CF nr.32033 Moldova Nouă nr.
Cad./top 32033/nr.top.32033C1,32033-C2. Preţul a fost stabilit
conform raport evaluare, preţul de
strigare al licitaţiei este de 540.800,00
Lei (Dosar Execuţional 138/2015).
Pot participa la licitaţie numai
persoanele care vor înregistra la
(BRD Suc Reşiţa)..., cel târziu până
la data si ora licitaţiei, în contul de
consemnare al executorului judecătoresc (RO16BRDE110SV
21796911100) o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a
licitaţiei, iar dovada consemnării, în
original, împreună cu oferta de
cumpărare -scrisă, va fi depusă la
executorul judecătoresc. În cazul in
care cei care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie să-l
anunţe executorului judecătoresc,
înainte de data fixată pentru
vânzarea imobilului, sub sancţiunea
de a nu li se mai lua în considerare.
Executor judecătoresc, Nume
prenume ŞTAMPILA SEMNĂTURA.

l B.E.J. Grimacovschi Iustin, cu
sediul Reşiţa, Str.P.Maior, nr.2, bl.800,
cam.342-343, jud.Caraş-Severin,
anunţă licitaţie publică în data
23.02.2016, ora-13.00, ce va avea loc
în Reşiţa -320084, Str.Petru Maior
nr.2, bl.800, et.3, camera 342-343,
Judeţul Caras-Severin, în vederea
vânzării imobilului situat în Moldova
Nouă -Judeţul Caraş-Severin, înscris
î n C F n r. 3 2 0 4 1 n r. c a d / n r.
Top.32041-C1. Preţul a fost stabilit
conform raport evaluare, la suma de
949.600lei, preţul de strigare al licitaţiei este de 949.600,00 Lei (Dosar
Execuţional 138/2015). Pot participa
la licitaţie numai persoanele care vor
înregistra la (BRD SUC Reşiţa)..., cel
târziu până la data şi ora licitaţiei, în
contul de consemnare al executorului
judecătoresc (RO16BRDE110SV
21796911100) o cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a
licitaţiei, iar dovada consemnării, în
original, împreună cu oferta de
cumpărare -scrisă, va fi depusă la
executorul judecătoresc. În cazul in
care cei care pretind a avea vreun
drept asupra imobilului, trebuie să-l
anunţe executorului judecătoresc,
înainte de data fixată pentru
vânzarea imobilului, sub sancţiunea
de a nu li se mai lua în considerare.
Executor judecătoresc, Nume
prenume ŞTAMPILA SEMNĂTURA
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă pe
picior producţia anului 2016. Organizatorul licitaţiei: Primăria Măgura
Ilvei, str.Principală, nr.420, loc.
Măgura Ilvei, jud.Bistriţa-Năsăud,
tel.: 0263.375.865, fax: 0263.375.711,
e-mail: primariamagurailvei@yahoo.
com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 22.02.2016, ora 15.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei
Măgura Ilvei, str. Principală, nr. 420,
loc. Măgura Ilvei. Tipul licitaţiei:
licitaţie publică cu strigare. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate
publică a comunei Măgura Ilvei,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 15.02.2016, ora 15.00.
Data şi ora-limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
12.02.2016, ora 14.00. Lista partizilor
care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul: www.
primariamagurailvei.ro. Volumul
total de masă lemnoasă pe picior
oferit la licitaţie este de 4.404m3, din
care: 1.Pe natură de produse: a.
Produse principale -2.722m3; b.
Produse secundare -1.615m3; c.Produse de igienă -67m3; d.Produse
accidentale -0m3. 2.Pe specii şi grupe
de specii: a.Răşinoase -4.398m3;
b.Fag -0m3; c.Diverse tari -6m3; d.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul
Fiscal Orășenesc Topoloveni. Număr de înregistrare nr. 3.818/02
februarie 2016. Anunț privind anularea licitației publice din data
de 10 Februarie 2016. Urmare erorilor de procedură, anunțăm
anularea licitației publice din data de 10 februarie 2016, pentru
active ce aparțin domnului Gageanu Ilie - Ion și doamnei Gageanu
Cecilia, ambii cu domiciliul în orașul Topoloveni, strada Blocurilor,
nr. 30, județul Argeș, în calitate de garanți ai societății Sonimpex
SRL Topoloveni, cu sediul în municipiul București, Aleea Baraj
Cucuteni, nr. 4, bloc M5A, scara 1, ap. 10, sector 3, cod ﬁscal RO
3821833, respectiv 2 terenuri extravilane identiﬁcate astfel: teren extravilan în suprafață de 43.831 mp, tarla 19, parcela 636 /
2, 631 / 2, 613, 532, 635, 632, 614, nr. cad. 1429, Carte funciară
80671 Topoloveni; - teren extravilan în suprafață de 49.689 mp,
tarla 25, parcela 883 / 12, nr. cad. 335, Carte funciară 80858
Topoloveni. Menționăm că anunțul de licitație a fost publicat în
ziarul Jurnalul Național din data de 19 ianuarie 2016 și în ziarul
Argeșul Liber din data de 19 ianuarie 2016. După îndeplinirea
procedurilor legale, se va relua procedura de licitație.

Diverse moi -0m3. Masa lemnoasă pe
picior oferită spre vânzare nu provine
din fondul forestier proprietate
publică certificat. Masa lemnoasă pe
picior rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de 05.02.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: Documentaţia integrală
privind desfăşurarea licitaţiei şi
partizile scoase la licitaţie se poate
obţine de la sediul Ocolului silvic
Valea Ilvei, loc.Lunca Ilvei, str.
Grănicerilor, nr. 174, jud. BistriţaNăsăud (contact: 0764.775.911 -ing.
Luchi Macedon, şi 0263.378.360
-secretariat). Pentru informaţii şi
date suplimentare vă puteţi adresa
organizatorului licitaţiei sau la sediul
Ocolului silvic Valea Ilvei.
l Primăria oraşului Tg Frumos cu
sediul în oraş Tg frumos, strada
Cuza-Voda nr. 67, CIF 4541068,
telefon 0232-710.330, 0232-710.906,
e-mail: primariatgfrumos@adslexpress.ro, scoate la licitatie publică,
pentru vânzare, terenul în suprafaţa
de 85,00 mp, situate în stradă petru
rareş, zona bl. V1-E2, înscris în
cartea funciara numărul 62071, cu
număr cadastral – 1214, aflat în
proprietate private a oraşului tg
frumos. Documentaţia privind
atribuirea poate fi procurata contra
cost (contravaloare caiet de sarcini –
50,00 lei), începând cu data
05.02.2016 de la serviciul urbanism,
cadastru, Agricol, Amenajarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din
cadrul primăriei oraşului Tg Frumos.
Pret de pornire a licitaţiei este de
65,88 lei/mp. Garanţia de participare
este în cuantum – 1120, 00lei. Data
limită pentru clarificări este
25.02.2016, ora 12:00. Data limită de
depunere a ofertelor privind participarea la licitaţie este 26.02.2016, ora
14:00 la secretariatul Primăriei oraş
Tg Frumos. Ofertele se vor depune în
două exemplare (un exemplar original şi una copie). Licitaţia va avea
loc la data de 29.02.2016, ora 11:00,
în Sala Mare a primăriei oraşului Tg
Frumos. Soluţionarea litigiilor
apărute în cadrul procedurii este de
competent instanţei de contencios
administrative şi fiscal al Tribunalului Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 25 în
temen de 3 zile de la data stabilirii
câştigătorului licitaţiei. Anunţul
privind licitaţia publică a fost
transmis la data de 03.02.2016, în
vederea publicării.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă pe

picior producţia anului 2016. Organizatorul licitaţiei: Primăria Ilva Mare,
str.Principală, nr.243, loc.Ilva Mare,
jud. Bistriţa-Năsăud, tel.:
0263.376.026, fax: 0372.004.163,
e-mail: primaria.ilvam@yahoo.com.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
22.02.2016, ora 13.00. Locul
desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei
Ilva Mare, str.Principală, nr.243, loc.
Ilva Mare. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică a
comunei Ilva Mare, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.924/2015.
Data şi ora organizării preselecţiei:
15.02.2016, ora 13.00. Data şi
ora-limită până la care poate fi
depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
12.02.2016, ora 14.00. Lista partizilor
care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare pentru
fiecare partidă sunt afişate la sediul
organizatorului şi pe site-ul: www.
primariailvamare.ro. Volumul total
de masă lemnoasă pe picior oferit la
licitaţie este de 1495m3, din care: 1.
Pe natură de produse: a.Produse
principale -597m3; b. Produse
secundare -898m3; c.Produse de
igienă -0m3; d.Produse accidentale
-0m3. 2.Pe specii şi grupe de specii:
a.Răşinoase -1199m3; b.Fag -261m3;
c.Diverse tari -26m3; d.Diverse moi
-9m3. Masa lemnoasă pe picior
oferită spre vânzare nu provine din
fondul forestier proprietate publică
certificat. Masa lemnoasă pe picior
rămasă neadjudecată după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere, în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. Caietul de
sarcini poate fi procurat de la sediul
organizatorului licitaţiei începând cu
data de 05.02.2016. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei: Documentaţia integrală
privind desfăşurarea licitaţiei şi
partizile scoase la licitaţie se poate
obţine de la sediul Ocolului silvic
Valea Ilvei, loc.Lunca Ilvei, str.
Grănicerilor, nr.174, jud.BistriţaNăsăud (contact: 0764.775.911 -ing.
Luchi Macedon, 0263.378.360 -secretariat). Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei sau la sediul
Ocolului silvic Valea Ilvei.
l Anunţ privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasa
pe picior. Organizatorul Licitaţiei:
Comuna Zagon, Zagon nr. 114, jud.
Covasna, tel: 0267-343.022, fax 0267343.022, e-mail: office@primariazagon.ro. Data şi ora desfăşurării
licitaţiei: 19.02.2016, ora 11:00. Locul

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal Municipal
Câmpulung. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de
Procedură Fiscală republicat, a unor active aparținând: SC Sicoval
Emty SRL – Câmpulung, după cum urmează: Denumire, Valoare
[Ron, fără TVA]: Autoturism Mercedes MB 100 D, nr. înmatriculare
AG-14-MVN, 55.054 lei; Autoturism Mercedes MB 100 D, nr.
înmatriculare AG-07-CFV, 36.667 lei. Prețurile menționate
reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației,
ﬁind prima licitație. Pentru bunurile menționate, ofertanții vor
trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic
sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea
de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO78TREZ0475067XXX004233, deschis la Trezoreria Câmpulung
Argeș, dovada că nu au obligații ﬁscale restante, precum și
celelalte documente speciﬁcate la art. 250 din Legea 207/2015,
până în ziua de 15/02/2016. Licitația va avea loc în data de
16/02/2016, ora 11:00:00, la sediul SFM Câmpulung, str. Negru
Vodă nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, tel.
0248.510098.

desfăşurării licitaţiei: Zagon nr. 114,
jud. Covasna. Tipul licitaţiei: licitaţie
publică cu strigare. Licitaţia este
organizată şi se va desfăşura conform
prevederilor regulamentului de valirificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.
924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 15.02.2016, ora 12:00.
Data şi ora-limită până la care poate
fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
12.02.2016, ora 12:00. Lista partizilor,
loturile de material lemons fasonat
care se licitează, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitaţie pentru
ofecare partidă şi lot în parte sunt
după cum urmează: nr. Crt./ Nr.
partidă/denumire sortiment / preţul
de pornire a licitaţiei / Pasul de licitaţie. 1 / 537 / 90 /5,0. 2 / 735 / 110 /
6,0. 3 / 747 / 150 / 8,0. 4 / lemn lucru
fag / 200 / 10,0. 5 / lemn lucru gorun /
220 / 11,0. Volumul total de masă
lemnoasa pe picior oferit la licitaţie:
1407 mc, din care pe natura de
prodeuse: - produse principale – 1017
mc, - produse secundare – mc;
Produse igiena – 124 mc. – produse
accidentale – 266 mc şi, respective, pe
specii şi grupe de sortimente. – răşinoase – 1301 mc; - fag – 95 mc; stejari – mc; - diverse tari – 9 mc;
- diverse moi – 2 mc. Masa lemnoasa
pe picior şi fasonata oferită spre
vânzare nu provine din fondul
forestier proprietate publică certificate. Masa lemnsoasa pe picior sau
fasonata ramsa neadjudecata după
încheierea licitaţiei se poate adjudeca
prin negociere în aceeaşi zi, în
condiţiile prevăzute de prezentul
regulament şi de alte reglementări în
vigoare. Caietul de sarcini poate fi
procurat de la sediul organizatorului
licitaţiei începând cu data de
09.02.2016. Alte informaţii privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
pentru masa lemnoasa rămasă neadjudecata la data de 19.02.2016 se va
face reluarea licitaţiei în dată de
26.02.2016. pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adrea organizatorului licitaţiei: comuna Zagon,
Baciu Mariana , tel 0267-343.022,
e-mail office@primariazagon.ro.
Organizator Comuna Zagon
l Evrika Insolvency IPURL
desemnat lichidator judiciar pentru
American ATV SRL, anunţă
vânzarea prin negociere directă a
imobilului aflat în proprietatea societăţii debitoare compus din: teren
intravilan în suprafaţă de 9400mp,
înscris în Cartea Funciară nr. 51715,
cu Nr. Cadastral 51715, Tarla 96,
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Parcela 354/2, situat în loc. Buftea,
jud. Ilfov, după ieșirea din localitatea
Chitila, cu deschidere la DN 7. Preţul
de pornire la negociere a bunului
imobil este de 407.925 lei exclusiv
TVA, conform hotărârii adunării
creditorilor din data de 30.10.2015,
reprezentând 75% din valoarea
stabilă în raportul de evaluare.
Pentru participarea la negocierea
directă potenţialii ofertanţi vor
depune cu 24 de ore înainte de data şi
ora stabilite pentru negocierea
directă ofertele lor la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr. 78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Negocierea se va desfăşura
la sediul lichidatorului judiciar în
data de 15.02.2016 ora 14.00. În cazul
în care imobilul nu este valorificat la
această dată, următoarele negocieri
vor avea loc la intervale de 2
săptămâni, în fiecare zi de luni ora
14.00 până la valorificarea imobilului. Garanţia de participare este de
10% din preţul de pornire la negociere a imobilului ofertat şi se achita
la sediul lichidatorului judiciar, sau
prin transfer bancar. Caietul de
sarcini se poate procura de la sediul
lichidatorului judiciar după achitarea
contravalorii acestuia care este în
cuantum de 500 lei exclusiv TVA. Cei
interesaţi vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sc.
2, et. 3, ap.39, sector 3, oferta de
cumpărare, dovada achitării Caietului de sarcini, dovada achitării
garanţiei de participare la negociere
precum şi dovada îndeplinirii
condiţiilor cerute prin Caietul de
sarcini, până cel târziu cu 24 de ore
anterior zilei şi orei stabilite pentru
deschiderea plicurilor şi negocierea
directă.Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefonul 021.227.28.81.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr. 49-51,
tel.0246/213.588/ 213.747, fax.
0246/215.405, email: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal:
R4852455, cont IBAN:
RO04TREZ32121300205 XXXXX
-Direcţia Patrimoniu. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie suprafeţele de teren, denumite în
continuare ,,locaţii”, aparţinând
domeniului public al Municipiului

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administratia Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Nr. VB
312334/03.02.2016. În conformitate cu prevederile O.G.
14/2007 republicată, A.J.F.P. Prahova organizează pe data de
18.02.2016, orele 10.00, la sediul Administrației Județene a
Finanțelor Publice Prahova din localitatea Ploiești, str. Aurel
Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație publică deschisă în vederea
vânzării următoarelor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea
privată a statului: 1. Teren arabil în suprafață de 10.050 mp,
situat în extravilanul comunei Cocorăștii Colț, tarlaua 89, parcela
636/34, județul Prahova, intabulat. - preț pornire – 18.000 lei
(inclusiv T.V.A.). Pasul de licitație este de 1.000 de lei. 2. Teren
extravilan în suprafață de 600 m.p., categoria de folosință pădure,
situat în comuna Secăria, jud. Prahova, Tarlaua 320/40 PD,
intabulat. - preț pornire – 1.500 lei (nu se include T.V.A.). Pasul de
licitație este de 100 lei. Condițiile de participare la licitație:
conform H.G. 731/2007 republicată, privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007
pentru reglementarea modului și condițiilor de valoriﬁcare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
cei interesați vor achita o garanție de participare de 10% din
prețul de pornire a licitației, în contul RO98TREZ5215005XXX000
089, deschis la Trezoreria Ploiești, cod unic de înregistrare
2844936 și vor depune documentele de participare la licitație
prevăzute la art. 24, alin. 1 din hotărârea sus menționată pâna pe
data de 16.02.2016, orele 16.00. Pentru relații suplimentare vă
rugam să ne contactați la telefon 0244.407710, interior 555 sau
la sediul A.J.F.P. Prahova din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22,
camera 502 B, Compartiment Valoriﬁcare Bunuri.
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Giurgiu unde urmează să se
desfăşoare activitatea de publicitate
stradală (outdoor). Redevenţa totală
minimă anuală este de 24.000 Euro.
Redevenţa se calculeaza astfel: R X
40% în anul 1; R X 70% în Anul II; R
X 100% în Anul III. Criteriul de
atribuire a contractului este cel mai
mare punctaj acumulat: În cazul
ofertelor care au depăşit pragul
preselecţiei, departajarea se realizează astfel: a)gradul de calificare şi
numărul de personal propriu care
asigură desfăşurarea activităţilor
specifice= 10 puncte; b)dovada deţinerii unor contracte sau precontracte
de publicitate pentru minim 40% din
numărul locaţiilor licitate, pentru
primele 12 luni= 10 puncte; c)cea mai
consolidată experienţă în domeniu=
10 puncte, dintre care 2 pentru
fiecare an; d)condiţii specifice, particulare şi atractive oferte= 20 puncte.
Departajarea în funcţie de Revedenţa minimă stabilită se realizează
astfel: R= Revedenţa minimă= 20
puncte. R= Revedenţa minimă+ ½
din revedenţa minimă= 30 puncte.
R= Revedenţa minimăx 2 (sau mai
mult)= 50 puncte. Ponderea criteriilor prevăzute este de 51% faţă de
49% (revedenţă). Durata concesiunii
va fi de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă ½ din durata iniţială cu
acordul părţilor. Contravaloarea
studiului de oportunitate va fi suportată de viitorul concesionar. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: În conformitate cu HCLM
nr.452/18.12.2014. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de atribuire
se va obţine de orice persoană
juridică de drept privat român interesată, pe suport de hârtie de la sediul
Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos.
Bucureşti, nr.49-51 până la data de
24.02.2016 în baza unei solicitări
depuse la Registratură.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare
Contracte. Adresa: Primăria Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.
49-51. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2006: Valoarea
documentaţiei este de 100Lei la care
se adaugă TVA. 3.4.Data limită
pentru solicitarea clarificărilor +ora:
24.02.2016, ora 09:00. 4. Informaţii
privind ofertele: Ofertele se depun în
limba română. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor + ora:
25.02.2016, ora 10:00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.
49-51, Registratură. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Fiecare participant
depune o singură ofertă în două
exemplare. (original şi copie). 5. Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor
+ora: 26.02.2016, Primăria Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr.
49-51, sala Parter, ora 13.00. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Litigiile apărute
între părţi se vor soluţiona pe cale
amiabilă, în caz contrar, potrivit Legii
Contenciosului Administrativ, Tribunalul Giurgiu- secţia Contencios
Administrativ Fiscal, str. Episcopiei,
nr.13.
l Anunţ de participare privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare
de utilităţi publice-licitația publică

deschisă: 1) Denumirea, adresa,
numărul de fax, adresa de e-mail ale
autorităţii contractante şi ale biroului
de la care se pot obţine, după caz,
informaţii suplimentare: Comuna
Vulturești, Strada Principală, nr. 141,
Vulturești, judeţul Argeș, telefon
0248296256, fax 0248296256, email
primariavulturestiag@yahoo.com. 2)
Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliu l u i L o c a l Vu l t u r e ș t i n r.
49/28.08.2015 privind aprobarea
întocmirii studiului de oportunitate,
caietului de sarcini și regulamentului
de organizare și desfășurare a activității serviciului public de alimentare
cu apă. Hotărârea Consiliului Local
Vulturești nr. 63/25.11.2015 privind
aprobarea comisiei de evaluare și a
documentației întocmită în vederea
delegării de gestiune a serviciilor
furnizare apă din comuna
Vulturești,județul Argeș. În temeiul
Hotărârii Guvernului Nr. 717 din 2
iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor
de selecție-cadru a ofertelor pentru
serviciile comunitare de utilități
publice și a Contractului-cadru de
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare. 3)
Aria teritorială unde urmează a se
presta/ furniza serviciul /activitatea:
Teritoriul administrativ al comunei
Vulturești, județul Argeș. 4) Serviciul/
activitatea care urmează să fie
prestat/ prestată/ furnizat/ furnizată/
detaliat /detaliată pe activităţi: Delegarea de gestiune a serviciului public
de alimentare cu apă al comunei
Vulturești, județul Argeș conform
caietului de sarcini. 5)Durata
contractului de delegare a gestiunii:
10 ani. 6) Denumirea, adresa,
numărul de telefon şi de fax şi adresa
de e-mail ale biroului/ persoanei de la
care se poate solicita documentaţia
de delegare, precum şi modalităţile
de obţinere a documentaţiei:
Comuna Vulturești, Strada Principală, nr. 141, Vulturești, judeţul
Argeș, telefon 0248296256, fax
0248296256, email primariavulturestiag@yahoo.com. Documentația
poate fi obținută de la sediul
primăriei, de la Secretar UAT Badea Ionuț. 7) Dacă este cazul,
costul şi condiţiile de plată în vederea
obţinerii documentaţiei de delegare:
Documentația de atribuire poate fi
achiziționată în urma unei solicitări
scrise. Prețul pentru obținerea documentației este de 1000 lei și se achită
la casieria Primăriei Vulturești. 8)
Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se
depun/transmit ofertele: Data:
31.03.2016, ora 11.00 – Primăria
Comunei Vulturești, sat Vulturești,
strada Principală, nr. 141, comuna
Vulturești, judeţul Argeș, la Registratură. 9)Data, ora şi locul deschiderii
ofertelor: Data: 31.03.2016, ora 12.00
- Primăria Comunei Vulturești, sat
Vulturești, strada Principală, nr. 141,
comuna Vulturești, judeţul Argeș. 10)
Dacă este cazul, garanţiile solicitate:
Garanția de participare la licitație
este de 2500 lei și se poate constitui
prin scrisoare de garanție bancară,
ordin de plată în contul RO37TREZ
0495006X XX014784 deschis la
Trezoreria Mioveni sau lichidități
depuse la casieria instituției. 11)
Durata de valabilitate a ofertei: 90 de
zile calendaristice de la termenul
limită de depunere a ofertelor. 12)
Pagina web pe care este disponibilã
documentaţia: Nu este cazul.
l 1. Informaţii generale privind, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi
/sau adresa de e-mail a persoanei de
contact: Oraşul Baia de Aramă,
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strada Tudor Vladimirescu, nr.23,
judeţul Mehedinţi, CIF 4675540, tel.
0252/381.473, fax. 0252/381.473,
e-mail: primaria_bda@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Concesionarea unui
spaţiu în suprafaţă de 54,32 mp din
care 24,68 mp suprafaţă de folosinţă
comună, cu destinaţia de cabinet
medical, situat în clădirea Dispensar
Uman Baia de Aramă din str. Victoriei, nr. 20, oraş Baia de Aramă,
judeţul Mehedinţi. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire care
conţine şi caietul de sarcini se poate
procura de la Compartimentul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei
oraşului Baia de Aramă. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se poate intra în
posesia documentaţiei de atribuire în
urma achitării sumei de 10 lei,
contravaloarea documentaţie de
atribuire care include şi caietul de
sarcini la Casieria Primăriei oraşului
Baia de Arama din strada Tudor
Vladimirescu, nr. 23, oraş Baia de
Arama, judeţul Mehedinţi. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei
oraşului Baia de Aramă din strada
Tudor Vladimirescu, nr. 23, oraş Baia
de Aramă, judeţul Mehedinţi. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: Documentaţia de
atribuire care include şi caietul de
sarcini se poate procura în urma
achitării sumei de 10 lei la Casieria
Primăriei oraşului Baia de Aramă
din strada Tudor Vladimirescu, nr.23,
oraş Baia de Arama, judeţul Mehedinţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2016, ora
16:00. 4.Informaţii privind ofertele:
În documentaţia de atribuire care
include şi caietul de sarcini este redat
explicit modul cum trebuie formulată
oferta. 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 23.02.2016, ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat
-Registratură din cadrul Primăriei
oraşului Baia de Aramă din strada
Tudor Vladimirescu, oraş Baia de
Aramă, judeţul Mehedinţi. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: Oferta se va
depune într-un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.02.2016, ora 12:00, în biroul
Achiziţii Publice din cadrul Primăriei
oraşului Baia de Aramă, strada
Tudor Vladimirescu, nr. 23, judeţul
Mehedinţi. 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 Mehedinţi, bulevardul Carol I, nr.14, Drobeta Turnu
Severin, judeţul Mehedinţi. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 04.02.2015.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al PROSPECŢIUNI S.A., cu
sediul în Bucureşti, strada
C a r a n s e b e ş n r. 1 , s e c t o r 1 ,
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801, tel:
0213196660, fax: 0213196656,
întrunit în data de 01.02.2016,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară pentru data de
09.03.2016, ora 11:00 la sediul soci-

etăţii din Bucureşti, strada
Caransebeş nr. 1, sector 1 cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea restructurării începând cu
data de 24.12.2015 a facilităților de
leasing financiar obținute anterior
de la Unicredit Leasing Corporation
IFN SA (nr. 30049055, 30049851,
30039354, 30040132, 30042548 şi
30045764). 2. Aprobarea datei de
30.03.2016 ca dată de înregistrare a
hotărârii AGEA pentru identificarea
acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârii AGEA,
conform art.238 din Legea 297/2004
privind piaţa de capital. 3. Aprobarea datei de 29.03.2016 ca ex-date,
conform Regulamentului Autorității
de Supraveghere Financiară nr.
13/21.08.2014. 4. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae,
Președinte al Consiliului de Administrație cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri AGEA precum și
efectuarea demersurilor necesare
pentru înregistrarea acesteia la ASF,
BVB, Oficiul Registrului Comerțului
București, Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare
la notariat. Aprobarea dreptului
Președintelui Consiliului de Administrație de a delega toate sau o parte
din puterile conferite mai sus
oricărei persoane competente pentru
a îndeplini acest mandat. Capitalul
social al Prospecțiuni S.A. este
format din 718.048.725 acțiuni
nominative, dematerializate, cu
valoare nominală de 0,10 lei, fiecare
acțiune deținută dând dreptul la un
vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Participă acţionarii înscrişi în
registrul de evidenţă al acţionarilor
până la sfârşitul zilei de 26.02.2016,
considerată data de referinţă. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social are/au
dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală
şi de asemenea are/au dreptul de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare,
însoţite de copiile actelor de identitate (buletin/ carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din Bucureşti, str. Caransebeş
nr. 1, sector 1, în termen de cel mult
15 zile de la data publicării prezentei
convocări în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar şi
cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ DIN
DATA DE 09/10.03.2016. Fiecare
acţionar poate depune întrebări în
scris privind punctele de pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare, însoţite de copia actului de
identitate valabil (buletin/carte de
identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în
cazul persoanelor juridice), la sediul
Societăţii din Bucureşti, str.
Caransebeş nr. 1, sector 1, până la
data de 03.03.2016, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ DIN DATA DE
09/10.03.2016. Accesul acţionarilor
înscrişi în registrul acţionarilor la
data de referinţă, în locul în care se
desfăşoară adunarea generală a
acţionarilor, este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută
în cazul acţionarilor persoane fizice
cu actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice şi al acţionarilor
persoane fizice reprezentate, în baza

unei împuterniciri speciale (procuri
speciale) sau generale. Procurile
speciale se pot obţine de la sediul
societăţii sau accesând pagina de
internet, la adresa www.prospectiuni.ro, secţiunea Investitori/AGA
începând cu data de 05.02.2016.
Împuternicirea generală se poate
acorda de către acţionarul emitent,
în condiţiile Legii 297/2004 privind
piața de capital, art. 243 alin. 62–65,
unui intermediar, conform art. 2
alin.(1) punctul 14 din aceeaşi lege
sau unui avocat. La completarea
procurilor speciale acționarii trebuie
să țină cont de posibilitatea
completării /actualizării ordinii de
zi, caz în care aceste documente vor
fi actualizate și disponibilizate până
cel târziu la data de 23.02.2016.
Acţionarii persoane fizice care nu
pot participa la adunarea generală,
precum şi acţionarii persoane
juridice, vor depune până la data de
07.03.2016, la sediul societăţii,
împuternicirile speciale sau generale
prin care împuternicesc alte
persoane să-i reprezinte. Acționarii
Societății înregistrați la Data de
Referinţă în registrul acţionarilor
eliberat de Depozitarul Central S.A.
au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, prin utilizarea formularului
de buletin de vot pentru votul prin
corespondenţă ("Buletinul de vot").
Buletinul de vot poate fi obţinut
începând cu data de 05.02.2016 de la
Registratura Societăţii şi de pe
website-ul Societăţii (www.prospectiuni.ro). În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de vot,
completate şi semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la
Registratura Societăţii prin orice
formă de curierat cu confirmare de
primire astfel încât să fie înregistrate
ca fiind primite la Registratura Societăţii până cel târziu la data de
03.03.2016, ora 16:30, în plic închis,
cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule: PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ DIN DATA DE
09/10.03.2016. Buletinele de vot care
nu sunt primite la Registratura Societăţii până la data şi ora mai sus
menţionate nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului şi
majorităţii în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. La
completarea votului prin corespondență acționarii trebuie să țină cont
de posibilitatea completării/ actualizării ordinii de zi, caz în care aceste
documente vor fi actualizate și
disponibilizate până cel târziu la
data de 23.02.2016. Sub sancţiunea
neluării în considerare a voturilor
exprimate prin corespondenţă în caz
contrar, formularele de vot prin
corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să permită
identificare acţionarilor, astfel: În
cazul acţionarilor persoane fizice:
-copie C.I./B.I. sau paşaport în
termen de valabilitate; -un specimen
de semnătură legalizat/ certificat de
un notar public sau de un organism
cu competenţe de legalizare/ certificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenţă;
-dacă este cazul, copie C.I./B.I.
paşaport în termen de valabilitate şi
specimen de semnătură care să îndeplinească toate condiţiile de mai sus
pentru reprezentantul legal al
acţionarului persoană fizică, precum
şi copie a documentului oficial care
atestă calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care
rezultă lipsa capacităţii de exerciţiu
a acţionarului persoană fizică şi/sau
motivul pentru care acestuia i-a fost
desemnat un reprezentant legal). În
cazul acţionarilor persoane juridice:
-copie C.I./B.I. sau paşaport în
termen de valabilitate pentru reprez-

entantul legal al acţionaruluipersoană juridică; -un specimen de
semnătură pentru reprezentantul
legal al acţionarului, legalizat/ certificat de un notar sau de un alt
organism cu competenţe de
legalizare/cerificare a semnăturii sau
se poate proceda direct la
legalizarea/ certificarea semnăturii
aplicate pe formularul de vot prin
corespondenţă; -copie a certificatului de înmatriculare sau a unui
document echivalent; -copie a documentului oficial care atestă calitatea
de reprezentant legal a persoanei
fizice care semnează formularul de
vot prin corespondenţă în numele
acţionarului- persoană juridică
(poate fi un certificat emis de Registrul Comerţului sau de orice alt
organism similar). Documentele,
materialele informative şi proiectele
de hotărâri în legătură cu Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, pot fi consultate de acţionari
începând cu data de 05.02.2016, în
zilele lucrătoare, la sediul societăţii.
În cazul în care nu se întruneşte
cvorumul legal, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor, va
avea loc în data în data de
10.03.2016 în acelaşi loc, la aceeași
oră și cu aceeași ordine de zi. Pentru
a se asigura condiţii bune de
desfăşurare a Adunării Generale a
Acționarilor Prospecțiuni S.A.,
rugăm ca acţionarii să-şi anunţe din
timp intenţia de a participa la
şedinţă, la telefon numărul
021319.66 60/int. 2127 sau prin fax
la numărul 021.319.66.56, până cel
târziu în data de 02.03.2016. Informaţii suplimentare se pot obţine la
Biroul Relaţii Investitori, la numărul
de telefon menţionat mai sus şi pe
website-ul societăţii (www.prospectiuni.ro). Preşedinte al Consiliului
de Administraţie, Petrișor Nicolae.

PIERDERI
l Pierdut poliţă seria G nr. 862932,
emisă de Omniasig, pentru asiguratul
New Europe Building Consulting
SRL Piteşti. Se declară nulă.
l Pierdut Atestat ADR şi Atestat
transport mărfuri generale, pe
numele Grosu Petrişor Adrian, din
Mioveni – Argeş, eliberate de ARR.
Se declară nule.
l Pierdut Adeverinţă achitare integrală Contract vânzare-cumpărare
nr.15886 cu SC Foişor SA, pe numele
Ionescu Aureliu. O declar nulă.
l Pierdut Adeverinţă plată integrală
locuinţă Str.Muşat Constantin nr.1,
bl.16, ap.20, sect.5, pe numele Curta
Florin. Declar nulă.
l Pierdut Schiţă locuinţă Str.Muşat
Constantin nr.1, bl.16, ap.20, sect.5,
pe numele Curta Florin. Declar nulă.
l Pierdut Proces-verbal predare-primire apartament, pe numele Apostol
Gheorghe. Îl declar nul.
l Pierdut Adresă achitare integrală
apartament, pe numele Marin
Vasilica. O declar nulă.
l Pierdut Contract închiriere
încheiat între Primăria Municipiului
Bucuresti şi Tudor Larisa în 3 exemplare nefinalizat.
l Pierdut Certificat de înregistrare
fiscală aparţinând PFA Moangă Ionel
Gabriel, Cod Fiscal 32325833. Se
declară nul. Tel.0769.525.177.
l S.C. Arena Media S.R.L., cu sediul
în str. Clucerului nr. 51-53, scara B,
parter, ap.16, C.U.I. 21082178 şi
J40/2962/2007, declar pierdut (nul)
certificat de înregistrare seria B nr.
1652180.
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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 Pucioasa. Dosar de executare nr. 2025. Nr. 2513 din 02.02.2016. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Februarie, Ziua 22. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea 207 /
2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 22 Februarie, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința a-IIIa), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Flamac Serv SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Buciumeni, sat Dealu Mare, nr. 37, județul Dâmbovița, cod de identiﬁcare ﬁscală
18927566: Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul), UM, Cantitate, Prețul de evaluare sau de pornire a licitației,
exclusiv TVA (Ron), Cota TVA/ neimpozabilă *): 1. Autoutilitară Fiat Ducato, cc: 2287 cmc, putere 88
kw, an fabricație 2008, diesel, 1 buc., 17.700 lei, 20%; 2. Autoturism Fiat Linea, cc: 1248 cmc, putere
66 kw, an fabricație 2007, diesel, 1 buc., 6.160 lei, 20%; 3. Autoturism Mercedes-Benz, cc: 2148 cmc,
putere 110 kw, an fabricație 2003, diesel, 1 buc., 10.955 lei, 20%; 4. Autopropulsată lucrări Komatsu
WB 97R 4X4, cc: 3990 cmc, an fabricație 1996, 1 buc., 21.065 lei, 20%. Total: 55.880 lei. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 20% în conformitate cu prevederile
Legii 227/2015. 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. 260 și 261 din Legea 207/2015,
privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, din Legea 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, 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 024.5760698, persoană de contact: Scripi Calin. Data aﬁșării: 05.02.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. DEC
3280/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 12,30 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Moscopole S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str.
Eroilor, Nr. 40, cod ﬁscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Cuptor pe gaz pentru patiserie, paniﬁcație UNX-XG613, valoare
14.269 lei; - Malaxor aluat BRV-IM18M, valoare 4.631 lei; - Friteuză EMX-10373, valoare 545 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale
de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14161414. Nr. DEC
3282/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 13,30 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Anotimp S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str.
Cornișei, Nr. 50, Bl. D1, Parter, cod ﬁscal 14161414, în dosar de executare nr. 14161414, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, suprafata 3.000 mp, situat
în Loc. Cuza Vodă, sat Ceacu, jud. Călărași, valoare 5.847lei. Asupra bunului care face obiectul
publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm
pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați
să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de
certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 –
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de
04.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13352. Nr. 11384 din
01.02.2016. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2016, Luna Februarie, Ziua 25. În
temeiul art. 250, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna Februarie, anul 2016, ora 12.00, în
localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-IIIa), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Ilicata Prodcom SRL, cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Văcărești, str. Principală nr. 172, bl. ..., sc. ..., etaj ..., ap. ..., cod de identiﬁcare ﬁscală
27806954. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile
care grevează bunurile, dacă este cazul): Chioșc metalic patiserie construcție provizorie, în suprafață
estimată de 45 mp, construită din panouri din proﬁle de PVC stejar auriu cu geam termopan și acoperiș
de izopan, instalație electrică pentru iluminat și prize monofazate (construcție provizorie). Construcția
prezintă uzuri conform cu vârsta cronologica. Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv
TVA (Ron): 16271 lei. Total: 16271 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor imobile este 20% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 270, alin. (3), lit. b) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Bunurile mobile mai sus menționate sunt grevate sarcini –
A.J.F.P. Dâmbovița. 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. 260 și 261 din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art.
9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completarile 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 de telefon: 0245.616779, int. 322, persoană de contact: Anghel Mariana. Data aﬁșării:
05.02.2016.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. DEC
3279/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 12,00 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Moscopole S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str.
Eroilor, Nr. 40, cod ﬁscal 1924972, în dosar de executare nr. 1924972, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafața 595.81 mp, situat în Loc. Călărași,
jud. Călărași, str. Eroilor, nr. 40, valoare 43.759 lei. - Teren - Proprietar Stamu Constantin. Asupra
bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor
creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele
de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la
bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de
sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. DEC
3276/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 10,30 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L.cu sediul în Jud. Călărași, Mrj.
Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Mercedes Benz C 180 - Combi,
an fabric. 2002, SS WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 10.470 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale
altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați
în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație
ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local
și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale
de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub
forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea
autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de
pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de
înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de
identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate
ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în
conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală.
Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, când
urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de
vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. DEC
3273/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 13,00 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Anotimp S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str.
Cornișei, Nr. 50, Bl. D1, Parter, cod ﬁscal 14161414, în dosar de executare nr. 14161414, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia SD LSDAE, an fabric.
2008, SS UU1LSDAH39062210, capacitatea cilindrică 1390 cmc, culoare albastru, nr. înmatriculare
CL-04-DTW, valoare 12.322 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6144099. Nr. DEC
3277/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, 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 Auger Petrus S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Loc. Ștefan Cel Mare,
cod ﬁscal 6144099, în dosar de executare nr. 6144099, prețul de pornire al licitației pentru acestea
(exclusiv T.V.A.) este: - Construcție Atelier Mecanic + Birouri în suprafață de 449,94 mp și Teren
intravilan aferent construcției 2.529,1961 mp situată în Loc. Ștefan Cel Mare, jud. Călărași, valoare de
181.919 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. DEC
3274/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 09,30 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 4 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Petroolt S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str.
Zeﬁrului, Nr. 65, cod ﬁscal 6786587, în dosar de executare nr. 6786587, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu comercial, suprafața 50 mp, situat în com. Dragalina,
jud. Călărași, stația CFR Ciulnița, valoare 14.990 lei. - Teren - Proprietar C.N.C.F.R. Sucursala
Constanța. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de
licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la
bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul
asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. DEC
3273/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 09,00 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 4 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Leo Prod S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str.
Dumbravei, Bl. C8, Sc. C, Ap. 17, cod ﬁscal 10029853, în dosar de executare nr. 10029853, în dosar de
executare nr. 14161414, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: Autoturism Dacia LSDAB, an fabric 2005, SS UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea
cilindrică 1598 cmc, culoare albastru, nr. înmatriculare CL-90-YGD, valoare 2.827 lei. Asupra bunului
care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu
se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite
de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului
(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de
stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție
bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei
care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba
română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice
străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la
data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, sub sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 –
261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare
silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de
04.02.2016. Relații suplimentare la telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 1931376. Nr. DEC
3278/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 11,30 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri
sechestrate aparținând debitorului Societatea Agricolă Modelu SA cu sediul în Jud. Călărași, Loc.
Modelu, cod ﬁscal 1931376, în dosar de executare nr. 1931376, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Construcție C1 Grajd în suprafață de 1260 mp, Construcție C2 Grajd în
suprafață de 921 mp și Teren intravilan aferent construcției 4.913 mp situată în Loc. Modelu, jud.
Călărași, valoare de 413.241 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt
înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua
precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să
rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de
stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din
prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant,
pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C.,
pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele
ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe
baza documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ.
Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. DEC
3275/02.02.2016. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. În temeiul art. 250 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, se face cunoscut că în data de 18.02.2016, orele 10,00 în
Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 4 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L.cu sediul în Jud. Călărași, Mrj.
Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod ﬁscal 14041558, în dosar de executare nr. 14041558, prețul de
pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Clădire Spațiu Comercial în suprafață de 191
mp și Teren aferent construcției 191 mp situată în Loc. Călărași, jud. Călărași, strada Locomotivei, nr.
5, valoare 34.354 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă
termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certiﬁcatele ﬁscale din care să rezulte că nu au
datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj,
bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a
constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al
licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele
juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane
juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române copie de pe actul de identitate, pentru persoane ﬁzice străine - copie de pe pașaport. Pe baza
documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație la locul ﬁxat în
acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, sub
sancțiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea 207/2015 privind Codul
de procedură ﬁscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură ﬁscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Publicația de vânzare va ﬁ aﬁșată în data de 04.02.2016. Relații suplimentare la
telefonul: 0242312939/ int. 159.

