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OFERTE SERVICIU
l Personal angajare urgent cu 
experienţă în pregătirea şi proce-
sarea clătitelor, 4 posturi. Punct de 
lucru în incinta Gării de Nord 
Bucureşti. 0724925883.

l Fabrica de mobila cu sediul in 
Loc.Alexandria, jud.Teleorman, 
ofera 11 locuri de munca pentru: 
muncitori necalificati, tamplari cu 
experienta si 1 post de electrician 
pentru reparatii si intretinere. 
0752.312.327

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti  cu sediul în b-dul Liber-
tăţii  nr.18, bl. 104, sector 5, organi-
zează concurs de promovare în 
data de 10.10.2017 ora 10.00- 
proba scrisă, pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere 
vacantă de director executiv din 
cadrul Direcției de Siguranță şi 
Ordine Publică. Condiţiile de 

desfăşurare şi participare la 
concurs, condiţiile specifice 
ocupării funcţiei publice de condu-
cere vacantă şi bibliografia se vor 
afişa la sediul Direcției Generale de 
Poliție Locală şi Control a Munici-
piului Bucureşti şi pe site-ul insti-
tuției (www.plmb.ro). Dosarele de 
înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi 
Sănătate în Muncă din cadrul 
Direcţiei Generale de Poliţie Locală 
şi Control a Municipiului Bucureşti 
cu sediul în b-dul Libertăţii nr.18, 
bl.104, sector 5, în termen de 20 de 
zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial, partea a III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.143 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru apro-
barea normelor privind organi-
zarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, modificată şi 
completată de H.G. nr. 1173/2008. 
Relaţii suplimentare la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi 

Sănătate în Muncă, telefon 
021/539.14.25.

l Direcţia Generală de Poliţie 
Locală şi Control a Municipiului 
Bucureşti cu sediul în B-dul Liber-
tăţii  nr.18, bl. 104, sector 5, organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 10.10.2017 ora 10.00- proba 
scrisă, pentru ocuparea următoa-
relor funcţii publice de conducere 
vacante: 1. director executiv în 
cadrul Direcției de Control– 1 post; 
2. director executiv adjunct în 
cadrul Direcției de Control– 1 post; 
3. şef serviciu Monitorizare Obiec-
tive şi Planificare Operativă în 
cadrul Direcției de Siguranță şi 
Ordine Publică– 1 post. Condiţiile 
de desfăşurare şi participare la 
concurs, condiţiile specifice 
ocupării funcţiilor publice de 
conducere vacante şi bibliografia se 
vor afişa la sediul Direcției Gene-
rale de Poliție Locală şi Control a 
Municipiului Bucureşti şi pe  site-ul 
instituției (www.plmb.ro). Dosarele 

de înscriere se depun la Serviciul 
Resurse Umane, Securitate şi Sănă-
tate în Muncă din cadrul Direcţiei 
Generale de Poliţie Locală şi 
Control a Municipiului Bucureşti 
cu sediul în b-dul Libertăţii nr.18, 
bl. 104, sector 5, în termen de 20 de 
zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial, partea a III-a. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.49 din 
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, modificată şi completată de 
H.G. nr.1173/2008. Relaţii supli-
mentare la Serviciul Resurse 
Umane, Securitate şi Sănătate în 
Muncă, telefon 021/539.14.25.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.
Carol Davilla, nr.4, judeţul Gorj, 
organizează,  conform HG 
286/23.03.2011, modificată, 
concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale vacante de: -asistent 
medical principal (minim 5 ani 
vechime în specialitate): 1 post (PL/
SSD/S) -Laborator analize medi-
cale. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
27.09.2017, ora 9.00; -Proba prac-
tică în data de 02.10.2017, ora 9.00; 
-Interviul în data de 05.10.2017, 
ora 9.00. Condiţii generale de parti-
cipare: a)are cetăţenia română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European ş i  domici l iul  în 
România; b)cunoaşte limba 
română, scris şi vorbit; c)are vârsta 
minimă reglementată de prevede-
rile legale; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infrac-
țiuni săvârşite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
-diplomă de absolvire a şcolii sani-
tare postliceale, diplomă de absol-
vire a învăţământului superior de 3 
ani în specialitate sau diplomă de 
licenţă în specialitate; -diplomă de 
absolvire a gradului de asistent 
medical principal. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale. Direcția Operativă de Executare Silită. Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale 

Regional Ploiești. Nr. înregistrare operator de date cu caracter personal - 759. Nr. A_EPL 4658 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblu de bunuri imobile și bunurilor mobile. În 

temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, et. 6, cam. 

609, jud. Prahova, se vor vinde la licitație următoarele bunuri imobile și mobile, proprietate a debitorilor, astfel: I. În ziua de 26, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, bunurile mobile (*) proprietatea 

debitorului DOBRIN DUMITRU, cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dimitrie Drăghicescu, nr. 1, județul Vâlcea, licitația a II - a, dosar de executare nr. 13684: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară, Grop nr. 49/17.12.2007, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. 

Lanț metal galben și alb, aur 14K, masa brută 86,48 g; 2. Lanț metal galben și alb, aur 14K, masa brută 13,63 g; 3. Inel metal galben fără piatră, aur 12K, masa brută 5,62 g; 4. Inel metal galben cu piatră 

(diamante), aur 18K, masa brută 6,21 g; 5. Medalion metal galben, aur 14K, masa brută 9,85 g; 6. Medalion metal galben, aur 18K, masa brută 1,27 g; 7. Butoni metal galben, aur 18K, masa brută 5,59 g; 8. 

Bucăți metal galben, aur 14K, masa brută 0,14 g; 9. Moneda metal galben Franz Iosef, aur 22K, masa brută 13,92 g, Proces verbal sechestru pentru bunuri mobile nr. 75208/ 21.04.2015, 10.808 lei, 

neimpozabil. * Facem precizarea că vânzarea bunurilor mobile se va face pe întreg grop-ul !!! II. În ziua de 26, luna septembrie, anul 2017, ora 13.00, bunurile mobile (*) proprietatea debitorului JUGĂNARU 

ION, cu domiciliul în comuna Stoenești, sat Stoenești, județul Vâlcea, licitația a II - a, dosar de executare nr. 22930: Denumirea bunului mobil/ Descriere sumară, Grop nr. 47/17.12.2007, Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației , exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Lanț din aur 14K - masa brută (grame) 52,55 g, 

conținut metal fin 30.7420 (grame); 2. Medalion din aur 14K - masa brută (grame) 5,06 g, conținut metal fin 2.9600, Proces verbal sechestru pentru bunuri mobile nr. 75503/21.04.2015, 3.728 lei, 

neimpozabil. * Facem precizarea că vânzarea bunurilor mobile se va face pe întreg grop-ul !!!. III. În ziua de 27, luna septembrie, anul 2017, ora 10.00, bunul imobil proprietatea debitoarei DAVIDESCU 

GEORGETA MIHAELA, cu domiciliul în localitatea Mârșa, județul Giurgiu, licitația a II - a, dosar de executare nr. 2680121521602: Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp, categoria arabil, situat în T 42, 

comuna Mârșa, județul Giurgiu, înscris in Registrul Digital de Transcripțiuni si Inscripțiuni Imobiliare a B.C.P.I. Giurgiu, preț de pornire al licitației 1.500 lei(exclusiv TVA *)), grevat de următoarele drepturi 

reale si privilegii, după caz: Creditori, Sarcini ; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ordonanță de procuror nr. 192/P/2012 din data de 18.10.2010, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație si Justiție; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 24651/18.11.2011, emis de A.J.F.P. Giurgiu - S.F.O. Bolintin Vale. *) În conformitate cu 

prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. IV. În ziua de 27, luna septembrie, anul 2017, ora 12.00, bunul mobil proprietatea 

ZICU COSTEL, cu domiciliul în localitatea Slobozia, str. Cuza Vodă, nr. 9, bl. 3, sc. A, et. 3, ap. 14, jud. Ialomița, licitația a IV - a, dosar de executare nr. 1630127212965: Denumirea bunului mobil, descriere 

sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism marca Peugeot 

Partner 1.9D, număr înmatriculare IL-03-KEC, serie șasiu VF35FWJYF60342811, culoare alb, an 2001, capacitate cilindrică 1868 cmc, tip combustibil motorină, Procesul verbal de aplicare a sechestrului din 

data de 12.12.2014, emis de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, 3.123 lei, neimpozabil. V. În ziua de 28, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, bunul mobil proprietatea 

debitorului BRÂNCOVEANU MIRELA DANIELA, cu domiciliul în localitatea Ploiești, str. Crângului, nr. 20, jud. Prahova, licitația a II - a, dosar de executare nr. 2721012293121: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Opel 

Astra, an fabricație 1993, culoare albastru, motorină, serie șasiu W0L000053P2587900, serie motor 00B59504, CIV H099414, nr. înmatriculare PH-11-GSF, capacitate cilindrică 1598 cmc, Procesul verbal de 

sechestru bunuri mobile nr. 338060/ 27.04.2015, emis de A.J.F.P. Prahova, 1.936 lei, neimpozabil. VI. În ziua de 28, luna septembrie, anul 2017, ora 13.00, bunul mobil proprietatea debitorului NĂFTĂNĂILĂ 

ION, cu domiciliul în comuna Albeștii de Muscel, sat Albești, nr. 334, jud. Arges, licitația a III - a, dosar de executare nr. 1650812030011/2012: Denumirea bunului mobil, descriere sumară, Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației , exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Autoturism Hyundai Santa Fe, an fabricație 2007, culoare 

negru, motorină, serie șasiu KMHSH81WP7U168385, serie motor 7091309, CIV F741009, nr. înmatriculare AG-45-LEU, Procesul verbal de sechestru bunuri mobile nr 7116/20778/04.03.2015 emis de 

A.J.F.P. Argeș - S.F.M. Câmpulung, 16.635 lei, neimpozabil. VII. În ziua de 29, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, bunul imobil proprietatea debitorului URESIN MUSTAFA MEHMET, cu domiciliul în comuna 

Puchenii Mari, nr. 1, bl. B3, sc. B, ap.17, jud. Prahova, licitația a III - a, dosar de executare nr. 7650304290017/2012: Apartament situat în comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, șoseaua națională, nr. 1, 

bl. B3, sc. B, et. 2, ap. 17, jud. Prahova, compus din 3 camere plus dependințe în suprafață construită de 74,64 mp și suprafață utilă de 57,20 mp, boxă în suprafață construită de 13,60 mp, suprafață utilă de 

12,25 mp, nr. cadastral CAD: 48/B3;B;17, înscris în Cartea funciară nr. 21252-C1-U3 a UAT Puchenii Mari, preț de pornire al licitației 59.670 lei (exclusiv TVA *)), grevat de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini ; Agenția Națională de Administrare Fiscală, Proces verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 10846/04.09.2014; Agenția Națională de Administrare Fiscală, 

Ordonanță nr. 2468/28.12.2010 Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este 

neimpozabilă. VIII. În ziua de 29, luna septembrie, anul 2017, ora 13.00, bunul imobil proprietatea debitorului CULICIGNO PASQUALE, cu domiciliu în localitatea Slobozia, str. Gării, bl. G100, ap. 16, jud. 

Ialomița, licitația a II - a, dosar de executare nr. 8755/2007: Apartament în suprafață măsurată de 91,49 mp (75,75 mp în acte), situat în localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, bl. 160, sc. A, et. 7, ap. 28, 

înscris în cartea funciară nr. 30215-C1-U34 a UAT Slobozia, provenită din conversia CF nr. 2939, identificat cu nr. Cad. 30/1;28 și terenul aferent în cota de 11/167, înscris în cartea funciară nr. 30215, 

identificat cu nr. Cad. 30, preț de pornire al licitației 148.868 lei(exclusiv TVA *)), grevat de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; BEJ Nitu Ion,Somație nr. 03.07.2013; Agenția 

Națională de Administrare Fiscală - D.G.E.S.C.S. - S.E.S.C.S. Regional Ploiești, Proces Verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 283/15.02.2017/ emis de A.N.A.F. - D.G.E.S.C.S. - S.E.S.C.S. Regional 

Ploiești. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de 

cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice 

române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarație pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: nu este cazul. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: autovehiculul poate fi vizionat la domiciliul fiscal al debitoarei. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la 

sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.407.710, interior 650. Data afișării: 05.09.2017.
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sediul Spitalului Mun.Motru, din 
str.Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Spitalul Mun.Motru, persoană de 
contact: jr.Cruceru Sidonia, telefon: 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: crucerusidonia@yahoo.com 
.

l Spitalul Municipal Motru, cu 
sediul în localitatea Motru, str.Carol 
Davilla, nr.4, judeţul Gorj, organi-
zează, conform HG 286/23.03.2011, 
modificată,  concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -asistent medical debu-
tant (fără vechime): 1 post (PL/
SSD/S) -Sterilizare. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 27.09.2017, ora 9.00; -Inter-
viul în data de 02.10.2017, ora 9.00. 
Condiţii generale de participare: a)
are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European şi 
domiciliul în România; b)cunoaşte 
limba română, scris şi vorbit; c)are 
vârsta minimă reglementată de 
prevederile legale; d)are capacitate 
deplină de exercițiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unită-
țile sanitare abilitate; f)îndeplineşte 
condițiile de studii şi, după caz, de 
vechime sau alte condiții specifice 
potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârşirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, 
de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârşite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la 
concurs şi a ocupării funcției 
contractuale sunt: -diplomă de 
absolvire a şcolii sanitare postliceale, 
diplomă de absolvire a învăţămân-
tului superior de 3 ani în specialitate 
sau diplomă de licenţă în speciali-
tate; -fără vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Mun.Motru, din str.
Carol Davilla, nr.4, jud.Gorj. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalul 
Mun.Motru, persoană de contact: 
jr.Cruceru Sidonia, telefon: 
0253.410.003, fax: 0253.410.078, 
e-mail: crucerusidonia@yahoo.com.

ANIVERSĂRI
l Absolvenţii Institutului Poli-
tehnic Bucureşti PROMOŢIA 1967 
Facultatea TCM organizează reve-
derea de 50 de ani de la absolvire în 

data de 14 septembrie 2017 ora 11. 
Întâlnirea va avea loc la IPB din 
strada Polizu nr. 1, amfiteatrul 
F024. Între orele 9,30-10,30 colegii 
care doresc să participe la slujba de 
comemorare a profesorilor care nu 
mai sunt în viaţă pot să vină la 
Biserica Sfântul Nicolae-Buzeşti 
din strada Buzeşti. Felicitări cole-
gilor pentru cei 50 de ani de activi-
tate în industria românească sau în 
alte domenii. Colegii care au 
confirmat participarea la întâlnire 
sunt rugaţi să sune la 0746.139.395. 
Rugăm colegii care citesc acest 
anunţ să transmită şi colegilor cu 
care ţin legătura. 

VANZĂRI DIVERSE
l STRUGURI DE MASA SI VIN, 
soiuri alese, zona Vrancea, 1 leu/kg, 
0762629715, 0763761221

CITAȚII
l Borcoi Norocel - cu domiciliul in 
Iasi, str.Bularga nr.16B, bl.Camin 
Tineret, AP.210, et.2, jud.Iasi este 
citat in calitate de parat(curator 
fiind avocat Alexa ANA), in 
dosarul nr.7547/99/2016  avand ca 
obiect drepturi banesti, in data de 
20.09.2017, ora 09;00, la Tribunalul 
Iasi, cu sediul in str. Elena Doamna 
nr. 1A, Iasi, Sectia 1 civila, camera s 
–VI,Etaj IV, Complet civ cm6, 
reclamanta fiind Societatea  Salu-
bris S.A. Iasi, cu sediul in Iasi, Sos. 
Nationala nr. 43, jud.Iasi.

l Buru Cornelia Georgeta, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în oraş 
Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc 
M4, scara E, apartamentul 3, jud. 
Argeş este chemată la Tribunalul 
Argeş, Secţia Civilă, Sala 2, 
completul C3 apel civil NCPC, în 
ziua de 13 septembrie 2017, ora 
0 9 : 0 0 ,  î n  d o s a r u l  c u  n r. 
12205/280/2007*, în calitate de inti-
mată, în proces cu Oprescu Nicolae, 
Oprescu Elena, Radu Arthur Cornel 
Nubiu, Boşneag Nicoleta Adriana, 
pentru Apel -obligaţie de a face. 

l Pârâtul Lasala Vicenzo este citat 
la Judecătoria Orsova, în dosarul 
minori şi familie cu numărul 
527/274/2016, la termenul din data 
de 21.09.2017, pentru exercitarea 
autoritate părintească şi stabilire 
domiciliu minor, asupra copilului 
minor Lasala Carmela-Barba-
ra-Anamaria, în proces cu recla-
manta Surleanu Rodica Florica, 
actualmente Berian Rodica Florica.

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
(Coconu) Anişoara şi  Sîrbu 
Alexandru Valentin, în data de 
06.09.2017, la Judecătoria Roşiorii 
de Vede, str. Mărăşeşti nr. 52, în 
dosarul civil nr. 485/292/2009*, 
având ca obiect rejudecare succe-
siune, reclamantă fiind Ţiparu 
Mariana.  

DIVERSE
l S.C. Vitro Recycling SRL cu 
sediul în Oraş Bragadiru, Șoseaua 
Alexandriei nr. 229, Biroul 6, 
Clădirea C46, Intrarea B, Etaj 1, 
Jud. Ilfov înregistrată la O.N.R.C. 
– O.R.C.T.If., având C.U.I. nr. 
32941116 informeaza pe cei intere-
sați faptul că s-a depus solicitarea 
pentru obținerea Autorizației de 
mediu pentru activitățile de colec-
tare si de valorificare ale deşeurilor 
nepericuloase desfăşurate în 
punctul de lucru din Bucureşti, 
Sector 3, Strada Nucului, nr.30. 
Informații suplimentare se pot 
solicita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 ( 
Barajul Lacul Morii – în spatele 
benzinariei Lukoil ), între orele 
09:00- 12:00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucureşti 
în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț. 

l Obştea de Moşneni Scara 
Mâzgavu având sediul în locali-
tatea Titeşti, județul Vâlcea, titular 
al planului Amenajament silvic UP 
I Scara Mâzgavu, cu amplasa-
mentul în UAT Titeşti, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM 
Vâlcea, în vederea obţinerii avizului 
de mediu. Informațiile privind 
varianta de plan pot fi consultate la 
sediul APM Vâlcea, strada Remus 
Bellu, nr. 6 şi la sediul titularului, 
zilnic, de luni până joi, între orele 
08.30 –16.00 şi vineri între orele 
08.30 –13.30. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Vâlcea, în termen de 18 
zile de la data apariției anunţului.

l Judecatoria Ineu Dosar 
1632/246/2017. Anunt despre 
deschiderea prpocedurii de decla-
rare a mortii prezumate privind pe 
Preda Gheorghe nascut la data de 
28.07.1903 in Dud, fiul Preda 
Dimitrie si Preda Ana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Dud nr. 302, 
cu invitatia ca orice persoana sa 
comunice Judecatoriei Ineu datele 
pe care le cunoaste in legatura cu 
cel disparut in termen de doua luni 
de la data publicarii anuntului 

SOMATII
l Somatie emisa in temeiul art. 
130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
astfel cum s-a dispus prin inche-
ierea de sedinta din data de 
29.08.2017, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 1512/246/2017 al 
Judecatoriei Ineu, formulate de 
petentul Birta Ioan, domiciliat in 
comuna Șicula nr. 436, judetul 
Arad, prin care solicita sa se 
constate ca, a dobandit dreptul de 
proprietate prin prescriptive achizi-

tiva, asupra imobilului teren intra-
vilan in suprafata de 1439 mp 
situate in comuna Șicula (A1), 
inscris in CF nr. 307131 sicula, 
(provenit din conversia pe hartie a 
CF vechi 1918 Sicula), cu nr. top 
1019/34-25, asupra caruia este 
inescris ca proprietar sub B1 in cota 
de 1/1, vaduva lui Julcuti Avram, 
una si aceeasi persoana cu defunct 
Julcuti Ana, nascuta Caba, casato-
rita cu Julcuti Avram la data de 
14.08.1921, decedata la data de 
28.12.1957. Petentul sustine ca a 
posedat imobilul de mai sus in mod 
pasnic, public, continuu si sub 
nume de proprietar, fara ca alate 
personae sa faca acte de depose-
dare sau tulburare, peste 40 de ani 
de la decesul proprietarului tabular. 
Prezenta somatie se afiseaza timp 
de o luna de la sediul instantei si la 
sediul primariei in raza caruia se 
afla imobilul si se publica intr-un 
ziar de larga raspandire, timp in 
care toti cei  interesati au posibili-
tatea sa depuna de indata opozitie 
la Judecatoria Ineu, intrucat in caz 
contrar in termen de o luna de la 
ultima afisare sau publicare se va 

proceda la analizarea cererii peten-
tilor cu privire la constatarea drep-
tului lor de proprietate.

ADUNARI GENERALE
l SC Princo Grup SA, cu sediul în 
Str.Av.Ion Muntenescu, nr.1-3, 
Sector 2, Bucureşti prin Adminis-
trator Unic, Florescu Costel, domi-
ciliat în Bucureşti, Str. Turbinei, 
Nr.18, Sector 2, convoacă în temeiul 
Legi 31/1990 Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, la 
data de 07.10.2017, ora 11.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de 11.09.2017 cu 
următoarea ordine de zi: 1. Punerea 
în discuţie privind prelungirea 
Liniei de credit în sumă de 
1.000.000RON (unmilion) RON, pe 
o perioadă de 12 luni de la data 
semnării actului adiţional, ce se va 
încheia cu UniCredit Bank SA. 
Punerea în discuţie privind garan-
tarea creditului acordat de către 
UniCredit Bank SA, conform 
contractului de credit, după cum 
urmează: a.Punerea în discuţie 

privind Ipoteca de rang I asupra 
imobilului situat în localitatea 
Buciumeni, Str.Dealu Mare, Judeţul 
Dâmboviţa, constând în teren intra-
vilan în suprafaţă de 21.516mp 
având Nr.  Cadastral  70318 
împreună cu construcţ i i le : 
C1-2.864mp- Hală producţie; 
C2-88mp- Brutărie din cărămidă; 
C3-6mp- Poarta metal cu încăpere; 
C4-76mp- Centrală termică cu o 
încăpere; C5-575mp- Depozit din 
metal cu 5 încăperi demisol şi o 
încăpere parter; C6-215 mp- 
Depozit din metal cu o încăpere; 
C7-209mp- Hală colectoare şi prelu-
crare deşeuri, proprietatea SC 
PRINCO GRUP SA. Imobilul se va 
asigura cu o societate de asigurări 
agreată de UCB şi poliţa de asigu-
rare se va înregistra la AEGRM. b.
Punerea în discuţie privind Ipoteca 
mobiliară asupra echipament tehno-
logic Weinig Unimat Super 4 nr. 
inventar 20212; Cazan Centrala nr. 
inventar 20218, Presă Panouri nr. 
inventar 20246 şi CNC Record 110 
nr. inventar 20255, proprietatea SC 
Princo Grup SA. Bunurile se vor 
asigura la o societate agreată UCB, 
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cu cesionarea poliţei în favoarea 
băncii şi înscriere la AEGRM. c. 
Punerea în discuţie privind Ipoteca 
mobiliară pe stocuri proprietatea 
societăţii, cu vechime până în 90 
zile, în valoare minimă de 900.000 
RON cu înscriere la AEGRM, 
reprezentând tocătoare bucătărie, 
panouri din lemn masiv, mic mobi-
lier, linguri de lemn situate în 
Comuna Buciumeni, Str.Dealu 
Mare, Jud.Dâmboviţa. Stocurile 
aduse în garanţie se vor asigura la o 
companie de asigurări agreată de 
către bancă, iar poliţa de asigurare 
se va înscrie la AEGRM. d.Punerea 
în discuţie privind Ipoteca mobiliară 
asupra conturilor bancare ale SC 
PRINCO GRUP SA deschise la 
UCB, cu individualizarea acestora 
în contractul de credit şi înregistrată 

la AEGRM. e.Punerea în discuţie 
privind ipoteca mobiliară asupra 
veniturilor rezultate din contractul 
de chiri nr.392/25.08.2017 cu socie-
t a t e a  L e m n o r a  D e n  S R L . 
Contractul se va înregistra la 
AEGRM. 2.Punerea în discuţie 
privind revizuirea creditului de 
cheltuieli generale cu rambursări, în 
sumă iniţială de 500.000RON 
( c i n c i s u t e m i i )  R O N ,  s o l d 
285.564RON (douăsuteoptzecişicin-
cimiicincisuteşaizecişipatru) cu 
scadenţă la data de 22.08.2018; 3.
Punerea în discuţie privind revizu-
irea creditului de cheltuieli generale 
cu rambursări, în sumă iniţială de 
300.000RON (treisutemii) RON, 
sold 170.400RON (osutăsaptezeci-
miipatrusute) cu scadenţă la data de 
13.08.2018. 4.Punerea în discuţie 

privind garantarea creditului 
acordat de către UniCredit Bank 
SA de la punctele 2 şi 3, conform 
contractului de credit, după cum 
urmează: a.Punerea în discuţie 
privind Ipoteca mobiliară asupra 
echipament tehnologic Weinig 
Unimat Super 4 nr. inventar 20212; 
Cazan Centrala nr. inventar 20218, 
Presa Panouri nr. inventar 20246 şi 
CNC Record 110 nr. inventar 
20255, proprietatea SC PRINCO 
GRUP SA. Bunurile se vor asigura 
la o societate agreată UCB, cu cesi-
onarea poliţei în favoarea băncii şi 
înscriere la AEGRM. b.Punerea în 
discuţie privind Ipoteca mobiliară 
pe stocuri proprietatea societăţii, cu 
vechime până în 90 zile, în valoare 
minimă de  900.000RON cu 
înscriere la AEGRM, reprezentând 

tocătoare bucătarie, panouri din 
lemn masiv, mic mobilier, linguri de 
lemn situate în Comuna Buciumeni, 
Str.Dealu Mare, Jud.Dâmboviţa. 
Stocurile aduse în garanţie se vor 
asigura la o companie de asigurări 
agreată de către bancă, iar poliţa de 
asigurare se va înscrie la AEGRM. 
c.Punerea în discuţie asupra garan-
ţiei personale (fidejusiune) emisă de 
asociatul majoritar şi unicul admi-
nistrator dl. Florescu Costel, în 
forma şi conţinutul agreată de 
bancă. d.Punerea în discuţie privind 
ipoteca mobiliară asupra conturilor 
bancare ale SC Princo Grup SA 
deschise la UCB, cu individuali-
zarea acestora în contractul de 
credit şi înregistrată la AEGRM. 5.
Punerea în discuţie privind posibili-
tatea ca pe durata contractului de 

credit societatea să nu va  repartize 
profitul obtinut sub forma de  divi-
dende, fără acordul prealabil scris al 
UniCredit Bank SA; 6.Punerea în 
discuţie privind ca pe durata 
contractului de credit şi orice 
prelungire a acestuia, creditele acor-
date de către asociaţi vor fi subordo-
nate Facilităţii acordată de 
UniCredit Bank SA, atât ca drept 
de preferinţă la plata cât şi ca drept 
de executare şi nicio rambursare a 
creditelor acordate de asocitati nu se 
va efectua fără acordul prealabil 
scris al UniCredit Bank SA; 7.
Punerea în discuţie privind 
semnarea în numele şi pe seama 
Societăţii a documentaţiei necesară 
pentru obţinerea creditului, a 
contractului de credit (Condiţii 
generale şi Condiţii speciale de 

finanţare şi garantare), a tuturor 
contractelor de garanţie, a biletului 
la ordin, precum şi a oricăror docu-
mente necesare în legătura cu aceste 
contracte sau cu orice alt act juridic 
încheiat de părţi în legătura cu 
acestea, se împuterniceşte Adminis-
tratorul Societăţii, domnul Florescu 
Costel, identificată cu CI seria RR 
nr.406837, CNP1460125400089. În 
cazul neîntrunirii cvorumului 
prevăzut de lege, a doua adunare 
este convocată în ziua de 22.10.2017, 
ora 12.00, în acelaşi loc cu aceeaşi 
ordine de zi.

LICITATII
l Lichidatorul societății Nazac 
Trade SRL -în lichidare voluntară, 
vinde prin licitație publică cu strigare 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul Colectare 

Executare Silită Persoane Fizice. Nr. ESPF 163042/01.09.2017. În temeiul art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că se vor vinde prin licitații următoarele bunuri imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, parter, camera nr. 25, după cum urmează: 1. În data de: ziua de 18, luna septembrie, ora 12.00, 

anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului ALEXANDRU ION CRISTIAN, decedat, reprezentat prin curator special avocat Mitroiu Mircea, cu ultimul 

domiciliu cunoscut în localitatea Ploiești, str. Trandafirilor, nr. 48, dosar de executare 110703/203/2006, licitația a III - a: - Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri reprezentând - teren curți construcții, 

în suprafață de 205 mp, precum și construcțiile amplasate pe acest teren, respectiv locuință si fundație, locuința este construită din gradele, acoperită cu carton și se compune din două camere, bucătărie, 

magazie, având suprafață construită de 31,59 mp și suprafață utilă de 26,71 mp și terasă, având suprafață utilă de 5,12 mp; fundația este compartimentată pentru construirea unei camere și a unui hol, cu 

suprafață construita de 21,53 mp și suprafață utilă de 18,43 mp, situat în Ploiești, str. Trandafirilor, nr. 48, județ Prahova, preț de evaluare/ de pornire al licitației 35401 lei (exclusiv TVA *), grevate de 

următoarele drepturi reale si privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Bratu Mihai - BEJ Roșu Ortansa, somație; DGFP Prahova - AFPM Ploiești, sechestru; Raiffeisen Bank SA - BEJ Curelaru Cristinel, somație; 

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, sechestru. 2. În data de: ziua 19, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului 

MURGULEȚ IULIAN NICOLAE, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. A2, sc. B, ap. 77, dosar de executare 175102729, licitația a IV - a: - Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de 

clădiri reprezentând apartament cu suprafață utilă de 61,51 mp, compus din trei camere și dependințe și teren aferent în suprafață de 10,31 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Gheorghe Doja, nr. 148, bl. 

A2, sc. B, ap. 77, preț de evaluare/ de pornire al licitației 91000 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Statul Roman prin Ministerul Finanțelor 

Publice, intabulare, drept de ipotecă; BCR SA, intabulare, drept de ipotecă; ANAF - DGRFP Ploiești, intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 3. În data de: ziua 20, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017 

se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului POPA FLORIN, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Lacul Bîlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, ap. 104, dosar de executare 

nr. 175102529, licitația a IV - a : - Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri reprezentând apartament cu suprafață utilă de 38,89 mp, compus din două camere de locuit și dependințe și teren aferent, în 

suprafață de 9,55 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Lacul Bîlea, nr. 5, bl. 88, sc. F, parter, ap. 104, preț de evaluare/ de pornire al licitației 52440 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și 

privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, intabulare, drept de ipotecă; Raiffeisen Bank SA, intabulare, privilegiu special; DGRFP Ploiești - Administrația Județeană 

a Finanțelor Publice Prahova, intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 4. În data de: ziua de 21, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, 

proprietate a debitoarei IONIȚĂ RALUCA GABRIELA, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Cosminele, nr. 12, bl. 168, sc. B, ap. 26, dosar de executare nr. 193023, licitația a III - a: - Clădire/ părți de 

clădire/ ansamblu de clădiri, reprezentând apartament în suprafață utilă de 48,10 mp, compus din 3 camere și dependințe și teren aferent în suprafață de 9,08 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Cosminele, 

nr. 12, bl. 168, sc. B, et. I, ap. 26, preț de evaluare/ de pornire al licitației 75033 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Statul Român prin 

Ministerul Finanțelor Publice, intabulare, drept de ipotecă; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru; APS Delta SA, intabulare, drept de ipotecă 

legală. 5. În data de: ziua de 22, luna septembrie, ora 11.00, anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului NUȚU FLORIAN, cu domiciliul fiscal în 

localitatea Ploiești, str. Predeluș, nr. 3, dosar de executare nr. 307/240748, prima licitație: a) clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri reprezentând teren în suprafață de 219 mp și construcția C14/1, 

magazie metalică amplasată pe acest teren, cu o suprafață construită de 141,73 mp și o suprafață utilă de 139,32 mp, situate în Ploiești, str. Poligonului, nr. 2, preț de evaluare/ de pornire al licitației 120554 

lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; ANAF - AFP Ploiești, sechestru; Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, intabulare, drept de ipoteca legală, 

sechestru. 6. În data de: ziua de 25, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului TOPALĂ LAURENȚIU - ROMEO - 

AURELIAN, cu domiciliul fiscal în localitatea Ploiești, str. Delfinului, nr 25 Bis, dosar de executare nr. T1164/171051521, licitația a II - a: - a) Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri, reprezentând teren în 

suprafață de 250 mp, curți construcții și locuință C1, situată pe acesta, cu suprafață construită de 64,59 mp, în regim P + Etaj, compusă la parter din doua camere, bucătărie, baie și hol, cu suprafață utilă de 

de 48,98 mp, iar la etaj din două camere și două holuri, cu suprafață utilă de 44,70 mp, balcon în suprafață de 2,37 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Delfinului, nr. 25 Bis, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației 174930 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; BCR SA, Intabulare, drept ipotecă, rang I; SC Domenia Credit IFN SA, Intabulare, drept 

ipotecă; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, sechestru; SC Adm Farm SRL prin BEJ Musat Mihaela Alina, urmărire silită imobiliară; SC Bioeel SRL, prin BEJ Galea Cristian Viorel, urmărire 

silită imobiliară; SC Farmexim SA prin BEJ Pavel Bebi, urmărire silită imobiliară; SC Pharmafarm SA prin BEJ Pavel Bebi, urmărire silită imobiliară; SC Pharma SA prin BEJ Divoiu Maria, urmărire silită 

imobiliară; SC 2A Farm SRL prin BEJ Divoiu Maria, urmărire silită imobiliară OTP Bank Romania SA prin BEJ Stingă Nicolae Cătălin, urmărire silită imobiliară; SC Farmexpert DCI SRL prin BEJ Matei Sebastian, 

urmărire silită imobiliară; Garanti Bank SA prin BEJ Lumperdean Florin, urmărire silită imobiliară; - b) Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de clădiri, reprezentând teren intravilan 

curți construcții, în suprafață de 120 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Delfinului, nr. 25, preț de evaluare/ de pornire al licitației 12750 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, 

după caz: Creditori, Sarcini; Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, sechestru; SC ADM Farm SRL prin BEJ Mușat Mihaela Alina, urmărire silită imobiliară; SC Bioeel SRL prin BEJ Galea Cristian 

Viorel, urmărire silită imobiliară; SC Farmexim SA prin BEJ Pavel Bebi, urmărire silită imobiliară; SC Pharmafarm SA prin BEJ Pavel Bebi, urmărire silită imobiliară; OTP Bank Romania SA prin BEJ Stingă 

Nicolae Cătălin,urmărire silită imobiliară; SC Farmexpert DCI SRL prin BEJ Matei Sebastian, urmărire silită imobiliară. 7. În data de: ziua de 26, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, se va vinde prin licitație 

publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului POPOI GEORGE - CORNEL, cu domiciliul fiscal în localitatea municipiul București, Str. Oițelor, nr. 12, bl. Corp B, ap. 2, et. 1, sector 4, dosar de 

executare nr. 2309917/40/80/4, licitația a II - a: - Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri reprezentând apartament, cu suprafață utilă de 53,77 mp, compus din două camere de locuit și dependințe și 

teren aferent în indiviziune, în suprafață de 9,60 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Bd. București, nr. 20, bl. 3 B, sc. B, parter, ap. 83, preț de evaluare/ de pornire al licitației 119003 lei (exclusiv TVA *), 

grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; DGRFP Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova, intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. 8. În data 

de: ziua de 27, luna septembrie, ora 12.00, anul 2017, se va vinde prin licitație publică deschisă următorul bun imobil, proprietate a debitorului MAINEA GRIGORE, cu domiciliul fiscal în localitatea Timișoara, 

str. Nicolae Table, nr. 3, ap. 4, et. 1, județul Timiș, dosar de executare nr. 156110935/2015, prima licitație: - Clădire/ părți de clădire/ ansamblu de clădiri, reprezentând apartament cu suprafață utilă de 67,46 

mp, compus din 3 camere de locuit și dependințe și teren aferent în suprafață indiviză de 11,25 mp, situat în localitatea Ploiești, str. Bd. București, nr. 29, bl. 11 C, et. II, ap. 26, preț de evaluare/ de pornire al 

licitației  116240 lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; Mainea Vasile, Mainea Maria, intabulare, drept de uzufruct viager; DGRFP. Timișoara - 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș, intabulare, drept de ipotecă legală, sechestru. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA ...)/ scutită/ neimpozabilă. 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 se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru 

participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației - RO31TREZ5215067XXX013036 - C.U.I. 2844910, la Trezoreria Ploiești; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; 

d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba 

română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului 

prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a 

patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de 

telefon 0244.407.710, int. 828. Data afișării: 05.09.2017.
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bunuri mobile şi imobile (teren în 
extravilanul oraşului Galați şi tere-
nuri în intravilanul oraşului Aleşd şi 
sat Chistag, județul Bihor). Caietul de 
sarcini cuprinzând descrierea bunu-
rilor, prețul de pornire la licitație şi 
regulamentul de vânzare pot fi obți-

nute de la sediul lichidatorului zilnic, 
între orele 12.00-16.00. Licitația va 
avea loc la sediul  lichidatorului din 
Galați, str.B-dul Dunărea, nr.21, 
Bl.A12B, Ap.3, la data de 08.09.2017, 
ora 14.00. În caz de neadjudecare, 
licitațiile se vor relua la sediul din 

Galați, str.B-dul Dunărea, nr.21, 
Bl.A12B, Ap.3, cu acelaşi preț de 
pornire, la data de: 15.09.2017, 
22.09.2017 şi 29.09.2017, ora 14.00. 
Relații suplimentare la telefon: 
0236.321.896 sau 0742.036.395.

l Lichidatorul judiciar al SC 
Dytech Soft Engineering SRL -în 
faliment, scoate la licitaţie publică 
1.000mp teren extravilan sat 
Zurbaua, jud.Ilfov, preţ pornire 
21.180Lei şi autoturism Dacia 
Sandero (238.000km), preţ pornire 

7.600Lei, fără TVA. Prima licitație 
va avea loc la 14.09.2017, ora 12.00, 
în Galați, str.Traian, nr. 4, bloc W12, 
ap.11. Licitaţia se va repeta la 
fiecare 7 zile, de maximum 5 ori, la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Relaţii 
suplimentare se obțin de la lichida-

torul judiciar, tel.0728.047.087.

l Primăria comunei Săpoca, județul 
Buzău, organizează în data de 28 
septembrie 2017, orele 10:00, la sediul 
său, o “Licitație publică deschisă” cu 
oferte în plic închis, în vederea conce-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare 

Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 24950601. Nr. 10252 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 01. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 20, luna septembrie, anul 2017, ora 11.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului HEDONIA CAVIAR 

S.R.L., prima licitație, Sistem de energie regenerabilă pește Fermă Piscicolă - echipamente și instalații,  comuna Dichiseni, jud. Călărași, compus din: Nr. crt., Denumire și descriere, Nr. buc., Drepturile reale 

și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *)1, PV1-F 0,9/ 1,8(2) kV 1 x 6 mmp rm, culoare manta 

roșu (tambur 500 m), 5 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 2, PV1-F 0,9/ 1,8(2) kV 1 x 6mmp rm, culoare manta negru (tambur 500 m), 4 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 3, Conector (-T) (-M) MC KST4/ 6 II (Tip 4), pentru cablu de energie cu secțiunea între 4 - 6 mmp, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 4, Conector (_M) (_F) MC KBT4/ 

6 II (Tip 4), pentur cablu de energie cu secțiunea între 4 - 6 mmp, 60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 5, CYY-J (NYY-J) 0,6/ 1kV 5 x 16 mmp rm , 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând 

în ansamblu, 19%; 6, CYY-J (NYY-J) 0,6/1 kV 3 x 6 mmp rm ,60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 7, CYY-J (NYY-J) 0,6/ 1 kV 5 x 25 mmp rm, 40 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 8, AC2XY (NA2XY) 0,6/ 1 kV 3x95 + 50 sm/sm ,60 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 9, Colier plastic pentru fixare cabluri de energie pe patul de cabluri, 200 buc., Nu se 

cunosc, Bunurile se vând ]n ansamblu, 19%; 10, Conductor rotund din aluminiu torsadabil (E-AlMgSi 0,5 DIN48801) RD 8/ ALU-T, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 11, Cleme de 

legătură egalizare potențial Rd 8-10 VA M8, 90 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 12, Șurub cu cap hexagonal cu șaibă și piuliță M8x16 SKS 8x16 F, 90 buc. , Nu se cunosc, Bunurile se 

vând în ansamblu, 19%; 13, Piesă de legătură rapidă Rd 8-10 249 8-10 ST, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 14, Șurub cu cap hexagonal 342 M10x30 G, 150 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 15, Șaibă zimțată DIN 6798 A M10 G, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 16, Piuliță hexagonală DIN934 M10 F, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile 

se vând în ansamblu, 19%; 17, Suport conductor universal Rd 8-10 mm cu holdșurub premontat, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 18, Bară de egalizare potențial, execuție simplă 

,1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 19, Conductor cu izolație din PVC H07V-U 6 mm 2 verde/ galben, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 20, Modul fotovoltaic, 

60 celule policristaline, Pmax = 250 Wp, U max = 1000 V, garanție de produs 10 ani, garanție de putere 25 ani minim 80, 2% din P max, râmă aliminiu anodizat, S-Energy, SM-250 PC-8, 340 buc., Nu se 

cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 21, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 17,41 kWp, Pn.ca = 17 kW, Sn = 17 kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 7 buc., Nu se 

cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 22, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 15,34 kWp, Pn.ca = 15kW, Sn = 17 kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 1 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 23, Invertor de putere trifazat, fără transformator, Pcc max = 10,20k Wp, Pn.ca= 10 kW, Sn = 10 kVAca, Un.cc = 1000 V, UN.ca = 230/400 V, 2 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 24, Invertor de putere monofazat autonom, Cbat = 100Ah + 10000Ah, Pn.ca = 6kW, Sn = 6kVAca, Un.cc = 48 V, Un.ca = 230 V cu interfață de comunicare, 2 buc., Nu se 

cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 25, Invertor de putere monofazat autonom, Cbat = 100Ah + 10000Ah, Pn.că = 6kW, Sn = 6kVAca, Un.cc = 48 V, Un.ca = 230 V fără interfață de comunicare, 4 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 26, Descărcător modular de supratensiune tip II pentru protecția invertoarelor de putere trifazate la supratensiuni de comutație și trăsnet, 8 buc., Nu 

se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 27, Set clemă de mijloc și piesă de fixare pe învelitoare, 900 buc. Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 28, Set clem[ de capăt și piesa de fixare pe 

învelitoare, 144 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 29, Set piesă de distanțare, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 30, Structura metalică supraînălțată pentru 

susținerea și fixarea modulelor fotovoltaice și a structurii de montaj a modulelor fotovoltaice, L = 62,2 m, l = 6,5 m, h coamă = 4,42 m, h streașină = 3,37 m, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 31, Pat cabluri jgheab din sârmă de oțel zincat CF 54/600, L = 3 m sau echivalent, 30 buc. , Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 32, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 600, L 

= 2 m sau echivalent, 30 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 33, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 34, Profil prindere rapidă pat cabluri 

RCSN 1000 sau echivalent, 25 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 35, Pat cabluri jgheab din sârmă de oțel zincat CF 54/300, L = 3 m sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se 

vând în ansamblu, 19%; 36, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 300, L = 2 m sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 37, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 38, Profil prindere rapidă RCSN 300 sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 39, Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/100, L= 3 m 

sau echivalent ,80 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 40, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 100, L = 2 m sau echivalent, 80 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 

41, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 42, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 43, 

Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/450, L = 3 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 44, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 450, L = 2 m sau echivalent, 10 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 45, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu,19%; 46, Profil prindere rapidă RCSN 500 sau echivalent, 10 buc.,Nu 

se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 47, Pat cabluri din sârmă de oțel zincat CF 54/200, L = 3 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 48, Capac prindere 

rapidă pat cabluri CP 200, L = 2 m sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 49, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 50, Profil 

prindere rapidă RCSN 500 sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 51, Pat cabluri Cablofil din sârmă de oțel zincat CF 30/100, L = 3 m sau echivalent, 25 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 52, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 100, L = 2 m sau echivalent, 25 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 53, Kit îmbinare pat cabluri, 100 buc., Nu 

se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 54, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 20 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 55, Pat cabluri Cablofil din sârmă de oțel zincat 

CF 30/150, L = 3 m sau echivalent, 15 buc.,Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 56, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 150, L = 2 m sau echivalent, 15 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 57, Kit îmbinare pat cabluri, 50 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 58, Profil prindere rapidă RCSN 200 sau echivalent, 10 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 59, Pat cabluri Cablofil din sârmă de oțel zincat CF 30/3000, L = 3 m sau echivalent, 75 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 60, Capac prindere rapidă pat cabluri CP 300, 

L = 2 m sau echivalent, 75 buc.,Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 61, Kit îmbinare pat cabluri, 150 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 62, Profil prindere rapidă RCSN 

300 sau echivalent, 70 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu,19%; 63, Șurub autoperforant cu șaibă de prindere EPDM JT3 2 6,5 x 50 S16 pentru prindere profile RCSN pe învelitoare și fațadă, 600 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 64, Șurub autoperforant JT3 2 6,5 x 50 pentru prindere profile RCSN pe profile de oțel zincat, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 

19%; 65, Șurub cu vârf autofiletant cu cap inegal 4,5 x 17 mm și dblu metalic pentru gips carton HSP, l = 39 mm, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 66, Piesa etanșă de trecere prin 

zid cabluri energie, 3 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 67, Structură profile dreptunghiulare verticale și orizontale din oțel zincat 40 x 40 x 4 mm și 90 x 100 x 100 mm pentru prindere în 

podea din beton, 3 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 68, Ancora prezon HST M8x75/10 pentru prindere în podea din beton, 300 buc.,Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 

69, Șurub cu cap hexagonal M12 x 50 A2-70, 300 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 70, Piuliță cu guler cu autoblocare M12 A4, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 

19%; 71, Distanțier filetat M12 x 40, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 72, Tablou electric complet echipat conform planșă E-02, = TG.SEI, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în 

ansamblu, 19%; 73, Sistem de monitorizare invertoare de putere aferente Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 100 kW) cu racordare RED, comunicație bluetooth, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in 

ansamblu, 19%; 74, Sistem de monitorizare invertoare de putere aferente Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim sistem electroenergetic izolat, comunicație RS48, 1 buc., Nu se cunosc, 

Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 75, Interfață comunicație RS485 pentru invertoare de putere aferente sistemului de monitorizare Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim sistem 

electroeneregetic izolat, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 76, Conector aluminiu, 200 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu,19%; 77, Tablou electric complet echipat 

conform planșei E-01, = TG. Utilizator, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 78, Tablou electric complet echipat conform planșei E-01, =TD. CEF ,0,5 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând 

în ansamblu, 19%; 79, Tablou electric complet echipat conform planșei E-02, = TD. INV. SEI, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 80, Modul fotovoltaic, 60 celule policristaline, Pmax = 

250 Wp, Umax = 1000 V, garanție de produs 10 ani, garanție de putere 25 ani minim 80, 2% din Pmax, râmă aluminiu anodizat, S-Energy, SM-250 PC-8, 320 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 

19%; 81, Set clema de capăt și piesă de fixare pe învelitoare, 144 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 82, Baterii de acumulatoare 48 V, C110 = 4340 Ah, VLA, 3000 cicluri la DoD 50%, 48 

buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând in ansamblu, 19%; 83, Structura metalică montaj baterii de acumulatoare, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 84, Sistem recirculare baterii 

acumulatoare, 1 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 85, Tablou siguranțe fuzibile baterii de acumulatoare, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; 86, Tablou electric 

complet echipat conform planșă E-01, = TD. CEF, 0,5 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 9%; 87, Interfață comunicație RS485 pentru invertoare de putere aferente sistemului de monitorizare 

Centrală Electrică Fotovoltaică (Pi = 60 kW) în regim sistem electroeneregetic izolat, 2 buc., Nu se cunosc, Bunurile se vând în ansamblu, 19%; Total general: 1.098.875 lei, 19%. *) Regimul și coțele de taxă 

pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe 

cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se 

prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata 

taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru 

persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de 

identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 05.09.2017.
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sionării unui lot de teren pentru 
construirea de locuință proprietate 
personală. Terenul, în suprafață de 

1002 mp, se af lă în linia a IV-a, 
punctul ,,Brutărie,, nivelul minim al 
redevenței de la care va porni licitația 

fiind stabilit în cuantumul de 0,40 lei/ 
mp/ an. Prețul documentației de atri-
buire este de 20 lei, taxa de participare 
este de 30 lei, iar garanția de partici-
pare este de 40 lei. Ofertele se depun 
la sediul concedentului până în data 
de 27 septembrie 2017, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 8:00 - 15:00, cu 
excepția zilelor de vineri, când ofer-
tele vor fi depuse între orele 8:00 - 
12:00. Informații suplimentare se pot 
obține de la sediul concedentului.

l Dosar nr: 11566/99/2011 
(554/2011 ). Anunţ de vânzare. SC 
Vasi-Trans SRL, prin lichidator 
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela, anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum 
urmeaza: 1 Buc. Autobuz turistic 
BMC PROBUS 850 TBX, sasiu nr. 
NMC850RKT8DL00132, nr. inma-
triculare IS-06-LJN, an. Fab. 2008- 
bun vandut la 4425 EUR+TVA. 
Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data de 
07.092017,ora 12.30, la sediul lichi-
datorului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului 

judiciar din Iaşi, Str. Vasile Lupu 
Nr. 43, Jud. Iaşi, in data de 08 
septembrie 2017 ora 13.30 şi se va 
desfăşura în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
04.08.2017. Pentru participarea la 
licitaţie, potenţialii cumpărători 
trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, str.
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iaşi, până 
la data de 08.09.2017, ora 12.30.  
Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a licita-
ţiei, Regulament ce poate fi 
consultat atat la dosarul cauzei cat 
si la sediul lichidatorului. Adjudeca-
tarul va fi ţinut la plata preţului de 
adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare şi 
desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii 
sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de 
participare la licitatie in procent de 
10% din pretul de incepere a licita-
tiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Prezenta 
publicaţie de vânzare va fi 
afişată la  sediul lichidatorului judi-

ciar (locul desfasurare a licitatiei), 
la grefa   Tribunalului Iasi-Jude-
cator Sindic, Consiliul Local Iasi 
precum şi la locul de dispunere a 
activului. Relaţii suplimentare se 
pot obţine: -C.I.I. Pohrib Ionela la 
telefoanele:  0232/240.890 ; 
0742/109899, Fax 0232/240890

l Debitorul SC Ortoptimed SRL cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul 
Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
raportat la hotararea comitetului 
creditorilor nr. 336 din data de 
13.06.2017 si a hotararii adunarii 
creditorior din data de 28.06.2017 
inchirieaza in tot sau in parte: - 
proprietate imobiliară de tip rezi-
denţial casă cu regim de înălţime 
S+P în suprafaţă construită de 
467,88 mp si suprafata utila in 
suprafata de 339.47 mp formată din 
subsol avand 2 camere, 2 debarale, 
hol si casa scării in suprafata utilă 
de 65,05 mp, parter:4 camere, 
vestibul, salon, 2 debarale, hol, 
cămară, bucătărie, logie, birou, 
degajament şi 2 grupuri sanitare, şi 

teren aferent construcţiei de 758,00 
mp situată în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. B – dul Carol I, nr. 73, 
jud. Mehedinţi, CF nr. 52433. 
Invităm toate persoanele interesate 
de inchirierea in tot sau in parte a 
bunului imobil descris anterior să 
depună oferte de până la data de 
25.09.2017 orele 16,00 la biroul lichi-
datorului judiciar, din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi sau pe adresa de 
email office@consultant-insolventa.
ro. Ofertele de inchiriere in tot sau 
in parte a bunului imobil Dr. Tr. 
Severin, str.B – dul Carol I, nr. 73, 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. str. Eroilor nr. 

6-8, jud. Călărași, telefon 0242.312939. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 

34872918. Nr. 10247 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Septembrie, Ziua 01. În temeiul 

prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 

facem cunoscut că în ziua de 20, luna Septembrie, anul 2017, ora 09.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC LA PÂINICI S.R.L., prima licitație. Denumirea bunului mobil. Descriere 

sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv 

TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Malaxor aluat oțel ITR 50 Italia, capacitate 42 kg (48 litri), 128 kg/h, diametru vas 45 cm, motor 

230 V, dimensiuni (lxLxh) 48 x 80,5 x 82,5 (cm), greutate netă 107 4 kg, Nu se cunosc, 6.334 lei, Neimpozabil; Cuptor patiserie electric 

marca Primax Italia, convecție/ injecție abur direct Inox, capacitate 10 tavi 400 x 600 mm, volum 1 mc, finisare externă Scotch - Brite, 

cameră de coacere cu colțuri rotunjite pentru curățare ușoară, control digital, 200 programe de gătire ajustabile, 4 faze de cicluri de 
0gătire, sondă de temperatură, sistem de gătire At , preîncălzire, răcire rapidă cameră, Funcție de pornire întârziată, Rotire inversă 

automată a ventilatorului, ventilator cu două viteze, control al umidității, iluminare interioară, ușă cu geam dublu ușor de deschis și de 

curățat, sistem de închidere etanș al camerii de coacere, distanța între saniere 80 mm, alimentare: 400 V/ 3 N/ 50 Hz, dimensiuni 

(Lxlxh mm): 860 x 835 x ll30, greutate (Kg): 150, Putere (W): 16500, Nu se cunosc, 13.984 lei, Neimpozabil; Cameră de dospire 

Primax Italia ce asigură microclimatul pentru procesul de dospire, Nu se cunosc, 7.143 lei, Neimpozabil; Masă frigorifica ventilată 2 uși 

cod CGN2, material interior / exterior: inox, dimenisuni interioare 43 cm / 53 cm, material izolant poliuretan 35/40 kg/mc, panou 

control digital, resistor electric decongelare automată, sistem special de evaporare a apei, garnituri magnetice detașabile, condiții 

ambientale: 43 °C și umiditate 65%, temperatura de lucru: -2 / +8, dimesiuni: 1400 x 700 x 1000 h, capacitate 281 1, greutate 110 kg 

Nu se cunosc, 3.875 lei, Neimpozabil; Malaxor aluat cu braț rabatabil, diametru vas 500 mm, adâncime vas 330 mm, capacitate vas 64 

1, capacitate aluat 45 kg, capacitate făiană 29 kg, dimensiuni (lxLxh) 540 x 860 x 970 (mm), greutate neta 155 kg, putere 1,2 - 1,8 kW, 

Nu se cunosc, 2.720 lei, Neimpozabil; Mașină de banc întins foietaj Easy 400 mm, lățime de lucru 400 mm, cilindru teflon cu diametru 

60 mm, înălțime de ridicare role 0,1 - 34 mm, dimenisuni (mm): 1000 x 680 x 400, greutate 35 kg, Nu se cunosc, 3.111 lei, 

Neimpozabil; Cuptor de patiserie electric EUE907HS EN46, convecție / abur; dimensiuni exterioare: 920 x 690 x 850 (mm); 

dimenisuni interioare: 660 x 420 x 600 (mm); greutate 100 kg: material inox; panou de control analogic, Nu se cunosc, 7.067 lei, 

Neimpozabil; Malaxor planetar pentru creme, cuvă extractabilă, panou de control regulator de viteza și comutator de siguranță, Nu se 

cunosc, 3.473 lei, Neimpozabil; Hotă condensare a vaporilor CFE-9C, Nu se cunosc, 3.574 lei, Neimpozabil; Cameră dospire CLFE 901, 

dimensiuni: 860 x 910 x 1810 (mm); greutate: 65 - 240 kg; sursa alimentare* 230 V, Nu se cunosc, 3.373 lei, Neimpozabil; Vitrină 

caldă de banc JP160L (vitrină caldă de expunere), Nu se cunosc, 1.842 lei, Neimpozabil; Vitrină rece de banc VFB160, (vitrină rece de 

expunere), Nu se cunosc, 2.303 lei, Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru 

vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în 

acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi 

înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii 

garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele 

juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice 

străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru 

persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi 

obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 

0242.312939, int. 159. Data afișării: 05.09.2017.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 

Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 

licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile 

Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a 

unor active aparținând: SC CIBROSAT SA - Galati, după cum 

urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Construcții în 

suprafață totală de 1855 mp, situate în loc. Pitești, str. 

Dobrogeanu Gherea, nr. 2-4, jud. Arges, 1.096.781 lei; Teren în 

suprafață de 5353 mp, situat în loc. Pitești, str. Dobrogeanu 

Gherea, nr. 2-4, jud. Arges, 715.575 lei. Prețurile menționate 

reprezintă 100% din cele de evaluare, actualizate cu rata 

inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor depune, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO17TREZ0465 

067XXX013347, beneficiar DGRFP Ploiești - AJFP Argeș, cod de 

identificare fiscală 4469213, deschis la Trezoreria Pitești; c) ... 

g) acte de identificare prevăzute la art. 250, alin. 7 din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; h) declarația pe 

proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu 

este persoană interpusă cu debitorul. Licitația va avea loc în data 

de 15.09.2017, ora 11:00:00, la sediul AJFP Argeș, mezanin 2, 

cam. 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care 

pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta 

organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua 

anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la sediul 

AJFP Argeș, mezanin 2, cam. 2, tel. 0248.211511 - 3410.
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jud. Mehedinţi trebuie sa cuprinda 
suma oferita, perioada de timp 
pentru care se solicita inchirierea 
precum si scopul inchirierii. Relaţii 

la sediul lichidatorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 

sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro.

l Electrocentrale Bucuresti S.A. 
societate in insolventa, cu sediul in 
Bucuresti, Splaiul Independentei, 
nr. 227, sector 6, organizeaza 
sedinta de licitatie publica deschisa 
cu strigare in data de 14.09.2017, 
ora: 10, pentru inchirierea pe o 
perioada de 1 an, a unui spatiu în 
suprafata de 284,76 m.p. din incinta 
CTE Bucureşti-Vest, si a unui 
spatiu în suprafata de 179,54 m.p. 
din incinta CTE-Grozaveşti, pentru 
practicarea serviciilor de alimen-
tatie publica în regim de bufet-can-
tina.  In caz de neadjudecare la  
sedinta de licitatie din 14.09.2017 
ora:10, licitatia se va relua din 7 zile 
in 7 zile pana la adjudecare. Caietul 
de sarcini in valoare de 20 lei, 
inclusiv TVA se achita prin 
numerar la caseria de la sediul 
unitatii. Orice relatii suplimentare 
s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l e f o n 
021.275.11.64-zilnic, intre orele:10–
14. 

l Debitorul SC Ortoptimed SRL 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - 
dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, 
J25/173/1996, CIF: 8347596, aflata  
în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
5772/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de Popescu 
Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: - 
stoc rame de ochelari in suma de 
135.960,00 lei; - stoc lentile de oche-

lari in suma de 273.540,00 lei; - stoc 
accesorii ochelari in suma de 1.880, 
lei; - obiecte de inventar in suma de 
7.645,00 lei. Preţurile nu includ 
T.V.A. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 11.09.2017 orele 1400. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi 
să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 250,00 lei cu cel 
puțin 2(două) ore înainte de ora 
licitației. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Ortoptimed SRL 
Dr. Tr. Severin este: RO32 CARP 
0260 0075 9558 RO01 deschis la 
Patria Bank SA Sucursala Dr. Tr. 
Severin. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 11.09.2017 să depună 
oferte de cumpărare şi documentele 
în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului 
de sarcină până la data de 
11.09.2017 orele 12,00 la adresa 
menționată anterior respectiv loca-
litatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Precizăm faptul că bunurile mobile 
descris mai sus se vând libere de 
sarcini, precum ipoteci, garanții 
reale mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii cu exceptia masurilor 
asiguratorii sau masurilor preven-
tive specifice, instituite in cursul 
procesului penal conform dispoziți-
ilor art. 53 din Legea 85/2006. 
Relaţii la sediul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro.; 
site www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l Anunt Primaria comunei 
Floresti, cu sediul in comuna 
Floresti, str. Principala, nr.604, 
judetul Prahova, cod fiscal 2843620, 
organizeaza licitatie publica pentru 
vanzarea a terenului intravilan, ce 
apartine domeniului privat al 
Comunei Floresti, Judetul Prahova, 
tarlaua T8, parcela A181/1, cu Nr. 
Cad. 21073, in suprafata de 
10.000mp. Licitatia va avea loc la 
sediul Primariei Comunei Floresti 
in data de 27.09.2017, ora 10.00. 
Termenul limita pentru depunerea 
ofertelor este data de 26.09.2017, 
ora 16.00. Pret pornire licitatie: 
90.000lei Ia care se adauga TVA. 
Garantia pentru participare Ia lici-
tatie este de 200 lei si se depune in 

numerar Ia Casieria Primariei 
Comunei Floresti. Taxa de partici-
pare la licitatie este de 200lei si se 
depune in numerar la Casieria 
Primariei Comunei Floreşti. Condi-
tiile de participare si documentele 
necesare sunt prezentate in Caietul 
de sarcini care poate fi obtinut de Ia 
sediul Primariei comunei Floresti. 
Informatii suplimentare pot fi obti-
nute la sediul Primariei comunei 
Floresti sau la numarul de telefon 
0244/369502.

l Comuna Telciu O.S.C. Telciu R.A. 
Nr. 5735 Din 04.09.2017. Anunt lici-
tatie  de masa lemnoasa pe picior  
din fondul forestier proprietate a 
comunei Telciu administrat prin 
O.S.C. Telciu R.A. pentru productia 
anului 2017. Organizatorul licitatiei: 
Ocolul Silvic Comunal Telciu R.A. 
cu sediul in Comuna Telciu, str. Prin-
cipala, nr. 188B, tel/ fax 0263369515, 
e-mail: osctelciu@yahoo.com, Data si 
ora desfasurarii licitatiei: licitatia va 
avea loc in data de 21.09.2017, ora 
12. Locul desfasurarii licitatiei: lici-
tatia se va desfasura la sediul O.S.C. 
Telciu R.A., respectiv, Comuna 
Telciu, str. Principala, nr. 188B. Tipul 
licitatiei: licitatie publica cu strigare. 
Licitatia este organizata si se va 
desfasura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a 
masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica, aprobat prin 
H o t a r a r e a  G u v e r n u l u i  n r. 
617/02.09.2016. Data si ora organi-
zarii preselectiei: preselectia agentilor 
economici se va organiza la sediul 
O.S.C. Telciu R.A., in data de 
13.09.2017, ora 15. Data si ora limita 
pana la care poate fi depusa docu-
mentatia pentru preselectie si 
inscrierea la licitatie: documentatia 
pentru preselectie si inscrierea la 
licitatia de masa lemnoasa pe picior 
si in faze va fi intocmita de catre 
agentii economici care doresc sa 
participe la licitatie in conformitate 
cu prevederile H.G. 617/02.09.2016 si 
se va depune pana cel tarziu in data 
de 13.09.2017, ora 13, direct la sediul 
O.S.C. TELCIU R.A. sau se pot 
trimite prin posta, curier, pe hartie pe 
adresa O.S.C. TELCIU R.A. 
(Comuna Telciu, str. Principala, nr. 
188B, Jud. Bistrita-Nasaud). Lista 
partizilor/ grupajelor de partizi/ lotu-
rilor/ pieselor care se liciteaza, pretul 
de pornire a licitatiei si pasul de lici-
tare pentru fiecare partida/ grupaj de 
partizi/ lot/ piesa sunt afisate la sediul 
O.S.C. TELCIU R.A. si pe site-ul 
www.ocoalederegim.ro; www.osc-tel-
ciu-ra.ro. Volumul total de masa 
lemnoasa pe picior oferit la licitatie 
este de 3891mc din care pe natura de 
produse: -Produse principale 
+conservare: 1713mc; -Produse 
secundare: 0mc; -Produse de igiena: 
74mc; -Produse accidentale: 2104mc. 
Si respectiv pe specii si grupe de 
specii: -Rasinoase: 2040mc; -Fag: 
1783mc; -Stejari: 0mc; -Diverse tari: 
39mc; -Diverse moi: 29mc. Volumul 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. str. Eroilor nr. 

6-8, jud. Călărași, telefon 0242.312939. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 

34942436. Nr. 10253 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, Luna Septembrie, Ziua 01. În temeiul 

prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă 

facem cunoscut că în ziua de 20, luna Septembrie, anul 2017, ora 12.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se vor vinde la 

licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TRADIȚII LA BORCAN S.R.L., prima licitație. Denumirea bunului mobil. 

Descriere sumară, Nr. buc. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al 

licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Aragaz Hansa cu corp din inox, 2 buc., Nu se cunosc, 1.800 lei/ buc., 

Neimpozabil; Masă pentru lucru confecționată din inox, 2 buc., Nu se cunosc, 1.270 lei/ buc., Neimpozabil; Masă chiuvetă pentru lucru 

confecționată din inox, 2 buc., Nu se cunosc, 1.190 lei/ buc., Neimpozabil; Ladă frigorifică Frenex cu pereții exteriori confectionați din 

inox, 1 buc., Nu se cunosc, 1.130 lei, Neimpozabil; Frigider Heinner, volum net total 100 l (frigider 87 l + congelator 13 l), 1 raft de 

sticlă, dezghețare manuală, 1 buc., Nu se cunosc, 240 lei, Neimpozabil; Hotă inox LDX, 3 buc., Nu se cunosc, 950 lei/ buc., 

Neimpozabil; Etuvă de steril. Caloris EC25 destinată pentru uscări controlate, uscare sticlărie laborator, îmbătrâniri materiale, etc. 

Material rezistiv Kanthal - Suedia, izolație cu vată minerală, microprocesor Intel - S.U.A., componente electronice import C.E., afișare 

digitală și optică a parametrilor temperatură și timp, gamă de temperatură: 50-240 ºC, 1 buc., Nu se cunosc, 1.270 lei, Neimpozabil; 

Boiler electric Tesy 100 l rezoluție de afișare și reglaj a temperaturii (a timpului): ± 1 ºC (± 1 min), durata de menținere în palier: 

reglabilă intre 1 ... 9999 min, timp de omogenizare a temperaturii în incintă: cca. 45 min, 1 buc., Nu se cunosc, 180 lei, Neimpozabil; 

Plasmă încălzire (boiler electric pentru încălzit apă menajeră), 1 buc., Nu se cunosc, 520 lei, Neimpozabil; Cântar electric cu afișaj 

electronic, 1 buc., Nu se cunosc, 350 lei, Neimpozabil; Malaxor planetar Prismafood Italia, capacitate 22 l, 1 buc., Nu se cunosc, 1.800 

lei, Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. 

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de 

garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul 

Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic 

de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de 

identitate/ pașaport; h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 

debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de 

conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. Data afișării: 

05.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. str. Eroilor nr. 6-8, jud. Călărași, 

telefon 0242.312939. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 32126105. Nr. 10248 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, Luna Septembrie, Ziua 01. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că 

în ziua de 20, luna Septembrie, anul 2017, ora 09.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC RIVERS LOUNGE 

CROWD S.R.L., prima licitație. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Spațiu comercial - Fast 

Food, construcție provizorie cu o suprafață construită la sol de 50 mp pe un teren concesionat de la 

Primăria Călărași, situat în mun. Călărași, Prelungirea București nr. 30, jud. Călărași (zona BIG, 

lângă Direcția Agricolă). Spațiul comercial este edificat în jurul anului 2010 ca o construcție 

provizorie independentă, cu structură metalică, închideri panouri sandvich, tâmplărie pvc și spații 

vitrate mari cu geam termopan, este compartimentat în trei încăperi având instalații electrice și 

grup sanitar, pardoseli din gresie și mozaic, cu amenajări specifice destinației. Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile,  dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire 

al licitației, exclusiv TVA: 52.500 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și cotele de 

taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre 

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin 

o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei 

de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare 

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. 

Data afișării: 05.09.2017.
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total de materiale lemnoase fasonate 
oferit la licitatie este de 0mc, din care 
pe sortimente: -Lemn pentru furnire 
estetice: 0mc; -Lemn pentru furnire 
tehnice:  0mc; -Lemn pentru 

cherestea: 0mc; -Lemn rotund si 
despicat pentru industria celulozei si 
hartiei: 0mc; -Lemn pentru mina: 
0mc; -Lemn pentru industrializare: 
0mc; -Lemn rotund de rasinoase si 

foioase pentru constructii: 0mc; 
-Lemn de foc: 0mc. si, respectiv, pe 
specii si grupe de specii: -Rasinoase: 
0mc; -Fag: 0mc; -Stejari: 0mc; 
-Diverse tari: 0mc; -Diverse moi: 

0mc. Masa lemnoasa pe picior/ mate-
rialele lemnoase fasonate care se 
ofera spre vanzare nu provine din 
fond forestier proprietate publica 
certificat. Masa lemnoasa pe picior 

si/sau materialele lemnoase fasonate 
ramasa/ ramase neadjudecate dupa 
incheierea licitatiei se poata adjudeca 
prin negociere, in aceeasi zi, in condi-
tiile prevazute de regulament 

aprobat prin H.G. 617/02.09.2016 si 
de alte reglementari in vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat 
de la sediul O.S.C. TELCIU R.A. 
incepand cu data de 05.09.2017. Alte 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. str. Eroilor nr. 6-8, jud. Călărași, 

telefon 0242.312939. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Dosar 

executare nr. 28145931. Nr. 10249 din 01.09.2017. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 

2017, Luna Septembrie, Ziua 01. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că 

în ziua de 20, luna Septembrie, anul 2017, ora 10,00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se 

vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC KATILA S.R.L., prima 

licitație. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoutilitară furgon Fiat Ducato 2,8 JTD, an 

fabricație 2000, capacitate cilindrică 2800 cmc, diesel, culoare alb, serie șasiu ZFA23 

000006006495, serie motor 3234505, în service pentru reparații. Drepturile reale și privilegiile care 

grevează bunurile, dacă este cazul: Nu se cunosc. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, 

exclusiv TVA: 4.563 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul și cotele de taxă pe 

valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 

Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul 

de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt 

invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să 

prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte 

de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de 

participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul 

de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, 

beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 

23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Calărași; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare 

eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) 

declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană 

interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, 

cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: ... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312939, int. 159. 

Data afișării: 05.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. 

Serviciul Fiscal Orăsenesc Băicoi. Nr. 39605/04.09.2017. Anunțul privind vânzarea. Anul 2017, 

Luna 09, Ziua 05. În conformitate cu prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

se vor vinde prin licitație publică cu strigare, a unor active aparținând: - SC LIMO RENT SRL, cu 

sediul fiscal în loc. Băicoi, bl. 2C, sc. A, et. 3, ap. 14: - Buldoexcavator Fiat Hitachi FB.100, preț de 

pornire licitație, exclusiv TVA, este de 25.211 lei, a-3-a licitație. - SC SAL VAL SPIRIT SRL, cu 

domiciliul fiscal în loc. București, str. Ion Nistor, nr. 2, etaj 6, ap. 7, București, sector 3: - Clădire în 

suprafață de 1990 mp., compusă din depozit 1, corp birouri p+1, hală primire expediere, depozit 2, 

construcție pe structură metalică, terenul aferent nu face obiectul licitației - prețul de pornire 

licitație este de 550.675 lei, exlusiv TVA - a- 3-a licitație; - Clădire C3 cămin nefamiliști în suprafață 

de 283,7 mp, compusă din S+P+E și terenul aferent în suprafață de 3.838 mp situate în Băicoi, str. 

Baicului, nr. 47B, preț de pornire licitație 202.693 lei, exclusiv TVA.- a- 3-a licitație. - SC CASTING 

METAL CONSULTING SRL cu sediul în localitatea Florești, sat Călinești, nr. 223, jud. Prahova: - 

Volkswagen Passat - PH-13-UJM, preț de pornire licitație este de 27.291 lei, exclusiv TVA - a- 2-a 

licitație. - NICA SFIRLOAGA VALERIAN cu domiciliul fiscal în loc. Ploiești, str. Laboratorului, nr. 5A, 

Prahova: - Teren agricol arabil în suprafață de 2407 mp., situat în localitatea Băicoi, str. Crișului, nr. 

fn, preț de pornire licitație 119.328 lei, exclusiv TVA, prima licitație; - Teren agricol arabil în 

suprafață de 2000 mp, situat în localiatea Băicoi str. Crișului, nr. fn, preț de pornire licitație 95.699 

lei, exclusiv TVA, prima licitație. - ILIE MIRCEA DAN cu domiciliul fiscal în loc. Brașov, str. Alexandru 

cel Bun, nr. 11, bl. E27B, sc. A, sc. A, ap. 2, jud. Brașov: - Teren agricol arabil extravilan în suprafață 

de 5011 mp., situat în localitatea Florești, tarlaua 6, parcela 155/3, jud. Prahova, preț de pornire al 

licitației 60.892 lei, exclusiv TVA, prima licitație. Pentru bunurile menționate,ofertanții vor trebui să 

depună cerea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% 

din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul IBAN deschis la Trezoreria 

Boldești - Scăieni, RO05TREZ5395067XXX000748, dovada că nu au obligații fiscale restante, 

precum și celelalte documente specificate la art. 250 din Legea 207/2015, până în ziua de 

20.09.2017. Licitația va avea loc în data de 21.09.2017 la orele 11.00 - 13.00 la SFO Băicoi, str. 

Republicii, nr. 75B. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze despre 

acestea organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară licitației. 

Anunțurile: nr. 39600, 39601, 39602, 39603, 39604/04.09.2017 pot fi consultate la sediul 

organului fiscal, primărie și pe site-ul ANAF (licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de 

participare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela nr. de telefon 0244.268.674. 

Prezentul anunț va fi publicat pe site de pe data de 05.09.2017, până pe data de 20.09.2017, 

inclusiv.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 34942444. Nr. 10251 din 01.09.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2017, luna septembrie, ziua 01. În temeiul prevederilor art. 

250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna septembrie, anul 2017, ora 11.00, 

în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului COFETĂRIA GĂRGĂRIȚĂ S.R.L., prima licitație: Denumirea bunului mobil, 

descriere sumară, Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de 

evaluare sau de pornire al licitatiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); Malaxor 

planetar Prismafood Italia, capacitate 22 l, Nu se cunosc, 1.800 lei, Neimpozabil; Mașină de întins 

foietaj manual GGF, Nu se cunosc, 3.180 lei, Neimpozabil; Cuptor patiserie Primax Italia, inox, Nu se 

cunosc, 8.010 lei, Neimpozabil; Masă pentru lucru confecționată din inox 2 buc., Nu se cunosc, 

1.270 lei/buc.,Neimpozabil; Ladă frigorifică Frenex cu pereții exteriori confecționați din inox, Nu se 

cunosc, 1.130 lei, Neimpozabil; Frigider Heinner, volum net total 100 l (frigider 87 l + congelator 13 

l), 1 raft de sticlă, dezghețare manuală, Nu se cunosc, 240 lei, Neimpozabil; Cântar electric cu afișaj 

electronic, Nu se cunosc, 350 lei, Neimpozabil. *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată 

aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 

vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de 

data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de 

cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, 

următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, cod de identificare fiscală 23710120, deschis 

la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). 

pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului; e). pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba 

română; f). pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele 

fizice străine, copie după actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a 

ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi 

revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile 

de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes 

pentru cumpărător, după caz: .... Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru 

sau la numărul de telefon 0242.312.939/ int. 159. Data afișării: 05.09.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. 

Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Juridice. Număr de înregistrare ca operator 

de date cu caracter personal - 759. Dosar executare nr. 6144099. Nr. 10250 din 01.09.2017. Anunț 

privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2017, luna septembrie, 

ziua 01. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20, luna 

septembrie, anul 2017, ora 10.30, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6 - 8, se vor vinde la licitație 

următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului AUGER PETRUȘ S.R.L., prima licitație: a). 

Imobil compus din teren intravilan în suprafață de 2.529,196 mp (nr. Cad. 60) situat în comuna 

Ștefan cel Mare, jud. Călărași - lot 5 și construcție atelier mecanic + birouri (nr. cad. 60-C7) în 

suprafață construită de 449,94 mp, amplasată pe acest teren, preț de pornire al licitației 128.578 lei 

(exclusiv TVA *),grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. 

b).Teren care nu este aferent clădirii/ părții de clădire/ ansamblului de cladiri ... în suprafață de ..., 

situat în ..., preț de evaluare/ de pornire al licitației ... (exclusiv TVA *)), grevate de următoarele 

drepturi reale și privilegii, după caz: Creditori, Sarcini; -, -. c). Alte bunuri ..., preț de evaluare/ de 

pornire al licitației ... lei (exclusiv TVA *), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii, după 

caz: Creditori, Sarcini; -, -. *) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă (cota de TVA 

19%). 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 se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel 

termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu            

cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada 

plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezen-     

tând 10% din prețul de pornire al licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN 

RO27TREZ2015067XXX005109, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, 

cod de identificare fiscală 23710120, deschis la Trezorerie Municipiul Călărași; c). împuternicirea 

persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice române, copie după 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). pentru persoanele 

juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru persoanele fizice române, 

copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ 

pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este 

persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale 

speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele 

asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: .... Pentru 

informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0242.312.939/ 

int. 159. Data afișării: 05.09.2017.
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informatii privind organizarea si 
desfasurarea licitatiei: Neancheierea 
contractului de vanzare-cumparare 
a masei lemnoase adjudecate, in 
termenul maxim de 10 zile lucra-
toare, stabilit prin caietul de sarcini, 
din culpa exclusiva a operatorului 
economic/ grupului de operatori 
economici adjudecatar, atrage 
anularea adjudecarii pentru masa 
lemnoasa respectiva si pierderea 
garantiei de contractare aferente. 
Garantia de contractare nu se resti-
tuie operatorului economic, in 
urmatoarele situatii: -nu a fost 
incheiat contractul de vanzare-cum-
parare a masei lemnoase, in condi-
tiile legii, din culpa operatorului 
economic; -nu a constituit garantia 
de buna executie, la data incheierii 
contractului; -isi retrage oferta in 
periada de valabilitate a acesteia; -a 
fost incheiat in termen contractul de 
vanzare-cumparare a masei 
lemnoase, iar valoarea garantiei, cu 
acordul partilor, se foloseste pentru 
constituirea cautiunii prevazute de 
art.66 alin.(1) din Legea nr. 46/2008- 
Codul silvic, republicata, cu modifi-
carile ulterioare, pentru constituirea 
garantiei de buna executie si/sau 

pentru plata contravalorii masei 
lemnoase contractate. Pentru infor-
matii si date suplimentare va puteti 
adresa organizatorului licitatiei: 
(personae de contact: Ing. Chitul 
Traian -tel 0767808704;  Ing. Pupeza 
Vasile -tel 0767808706; e-mail: oscte-
lciu@yahoo.com; fax: 0263369515). 
Organizator, Ocolul Silvic Comunal 
Telciu R.A., Sef Ocol Ing. Pupeza 
Luca

l Debitorul SC Alecris Autocaf 
SRL, CIF 22298510, J25/511/2007, 
aflata  în procedură de faliment, in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
977/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, scoate la vânzare: 1. 
Automat bauturi calde Flymax 
F300 la pretul de 770 lei +TVA. 2. 
Automat bauturi calde Flymax 
F300 la pretul de 770 lei +TVA. 3. 
Automat bauturi calde Flymax 
F300 la pretul de 770 lei +TVA. 4. 
Automat bauturi calde Flymax 
F300 la pretul de 450 lei +TVA. 5. 
Automat bauturi reci si snack Fly 
25 la pretul de 815 lei +TVA. 6. 
Automat bauturi reci si snack Fly 

25 la pretul de 815 lei + TVA. 7. 
Automat bauturi reci si snack Fly 
25 la pretul de 815 lei + TVA. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichida-
torului judiciar din localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi  la data de 
14.09.2017 orele 14:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie repre-
zentând 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină cu cel puțin 2 
(două) ore înainte de ora licitației. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege.  Relaţii  la telefon 
0742592183, office@consultant-in-
solventa.ro.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional 
transport Marfa emis pe numele 
Dragomir Adrian Valeriu. Il 
declar nul.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
debitoarei SC Porto Agroserv SRL 
cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. 
Calimani Nr. 54, Judetul Prahova, 
J29/1226/2006, CUI 18732513, 
declara certificatul de inmatricu-
lare si statutul/anexele pierdute/
nule.

l C.I.I. Tudor Catalin George, in 
calitate de lichidator judiciar a 
d e b i t o a r e i   S C  E r i k c a m 
Design SRL cu sediul in Munici-
piul Ploiesti, Str. Florarilor Nr. 13, 
Judetul Prahova, J29/2551/2008, 
CUI 24471897, declara certificatul 
de inmatriculare si statutul/anexele 
pierdute/nule.

l Pierdut atestat transport marfă 
și atestat ADR eliberate de ARR 
Rm. Vâlcea, pe numele Bardașu 
Florin Daniel, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Podeanu Iulian Alexandru, 
Videle, pierdut atestat transport 
mărfuri generale nr. 0203851000. Îl 
declar nul.

l Pierdut atestat de taxi pe 
numele Marina Cătălin Alin. Se 
declară nul.

l SC E&F COM SRL din com. 
Ciorogarla, jud. Ilfov, avand CUI 
15404201, declaram Pierdut 
certificat constatator emis de 
ORCT Ilfov pentru sediul din 
Str. 1 mai nr. 32, sat Darvari, 
com. Ciorogarla, jud. Ilfov. Il 
declaram nul.

l Subscrisa IF Santamarian 
Marin declar pierdute ecusoanele 
taxi cu număr autorizaţie taxi 
01943 și număr înmatriculare 
TM55VMM. Declar nule.

l Declar pierdută carte de identi-
tate pe numele Strizu Matteo 
Alecsandro.

l Pierdut certificat atestare 
professională marfă nr. 00090130L 
și certificat atestare profesională 
nr. 068381 eliberate la data de 
11.09.2015 de A.R.R. Tulcea pe 
numele Grigoraș Adrian. Se 
declară nule.

l Marin Mariana am pierdut legi-
timaţie lunară METROREX 
persoană cu handicap, cu nr. 
4191152560716.

l Pierdut certificat de atestare a 
dreptului de proprietate privată cu 
numărul 405/5 din 03.01.1994, pe 
numele Crînguș Aurel, emis de 
P.M.B. 

l Cabinet Avocat „Cumanov 
Laura”, cu sediul în mun. Bucu-
rești, str. Jirului nr. 24, et.3, ap. 13, 
cam. 3, sector 4, C.U.I. 33861473, 
declar pierdute din 03.07.2014 
următoarele acte: dosare de înre-
gistrare dată certă, acte dată certă 
avocat 2000-2014, facturiere 
2000-2014, contracte asistenţă 
juridică pe perioada 2000-2014, 
chitanţiere 2000-2014, carduri 
credit, carte avocat, încheieri și 
contracte dată certă. Declar pier-
dute și anulate toate actele 2000-
2014.

l Pierdut Permis de conducere pe 
numele Bican Iulian Andrei. Se 
declară nul.
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