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OFERTE SERVICIU
S.C. ANTENA TV GROUP S.A., avand sediul
in Bucuresti, Bdl. Ficusului, nr. 44A, etj. 4,
Zona 2, 013975, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/3765/1991, Cod Unic de
Inregistrare 1599030, atribut fiscal RO, organizeaza concurs pentru postul de Director
Program. Conditii de participare: experienţă
profesională pe un post similar de minim 5 ani;
foarte bune cunostinte de limba engleza. Interviul va avea loc in data de 9 Octombrie 2015, la
sediul S.C. ANTENA TV GROUP S.A, intre
orele 10:00 – 16:00. CV-urile se vor trimite la
adresa de email cariere@intactmediagroup.ro
sau dana.dobrica@antenagroup.ro. Relatii
suplimentare la telefon: 021 20.30.297.
Angajăm conducători auto profesionişti transport marfă, ADR, intern şi internaţional.
0762.221.283, 0762.221.281.
Şcoala Gimnazială Sicheviţa organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
0,25 Normă- Administrator Financiar
(Contabil Șef), 0,50 Normă- Secretar/Bibliotecar, 1 Normă- Șofer. Concursul va avea loc la
sediul instituției din Com. Sicheviţa, nr. 490,
Jud. Caraş-Severin, telefon 0255.545.076, în
data de 26 octombrie 2015, cu începere de la
ora 14.00, probele scrise, urmate de interviuri.
Depunerea dosarelor de înscriere se va face în
perioada 05.10.2015-16.10.2015, între orele
9.00-12.00 la secretariatul Şcolii Gimnaziale
Sicheviţa. Condiţii de participare: Administrator Financiar (Contabil Șef)- studii superioare de specialitate, Secretar/Bibliotecar- studii
medii, Șofer- permis de conducere categoria
„D”, cu atestat profesional pentru transportul
public de persoane, în termen de valabilitate.
Primăria Oraşului Sărmaşu, judeţul Mureş,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă:
-inspector cls.I, grad profesional debutant în
cadrul Compartimentului achiziţii publice şi
patrimoniu. Concursul se organizează la sediul
Primăriei oraşului Sărmaşu, în data de 4
noiembrie 2015, ora 10.00 proba scrisă şi 6
noiembrie 2015, ora 10.00 interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei
oraşului Sărmaşu. Condiţii de participare la
concurs, bibliografia, actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere se afişează la
sediul Primăriei oraşului Sărmaşu şi pe pagina
de internet a Consiliului Local al oraşului
Sărmaşu: http://www.sarmasu.ro. Informaţii: la
telefon: 0265.421.855.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 din str. Cernişoara nr. 38-40, sector 6 Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
funcţiilor publice de execuţie vacante– perioadă nedeterminată, în data de 04.11.2015 ora
10.00 proba scrisă şi interviul pe data de
06.11.2015 ora 10.00, conform Art. 58 alin (2)

lit. b), din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, pentru următoarele
posturi: Serviciul Relaţii cu Publicul: -1 post
de inspector grad profesional principal;
Direcţia Protecţie Socială: -1 post de Inspector
grad profesional principal– la Serviciul Ajutor
Social; -1 post de Inspector grad profesional
superior– la Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii;
-1 post de Inspector grad profesional asistent–
la Serviciul Prevenire şi Marginalizare Socială;
-2 posturi de Inspector grad profesional superior– la Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi.
Protecţia Copilului: -1 post de inspector grad
profesional superior– la Serviciul Asistenţă
Maternală; -1 post de inspector grad profesional principal– la Serviciul Management de
Caz şi Monitorizare; -1 post de inspector grad
profesional superior– la Serviciul Management de Caz şi Monitorizare; -1 post de
inspector grad profesional superior– la Serviciul Asistenţă şi Situaţii de Abuz, Neglijare,
Trafic şi Exploatarea Copilului.
Condiţiile de participare: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie,
asistenţă socială. Condiţii de vechime:
-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent- minimum 1 an; -vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie de grad profesional principal- minimum 5 ani; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice, pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie de grad profesional superiorminimum 9 ani. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din
H.G. nr. 611/2008 şi se pot depune în termen
de 20 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul instituţiei din
str. Cernişoara nr.38-40 sector 6, telefon
021/745.72.37 int.133. Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.
asistentasociala6.ro.
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea postului de
secretar, vacant pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Centrului de Cooperări Internaţionale.
Condiţii de participare: - studii superioare de
lungă durată în domeniile: ştiinţe umaniste sau
sociale; - diplomă de master în domeniile:
ştiinţe umaniste sau sociale; - experienţă în
activitatea de relaţii internaţionale de minim 1
an; - cunoaşterea limbii germane la nivel
avansat (diploma Deutsches Sprachdiplom); -

cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat
(diploma Cambridge Certificate CAE); cunoaşterea limbii franceze la nivel intermediar
(diploma DELF B2); - capacitate de comunicare într-o altă limbă străină de circulaţie
internaţională; - competenţe de operare PC
(Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher,
HTML, Adobe Dreamweaver, Picture Manager,
programe de arhivat). Concursul va consta
într-o probă scrisă (în data de 28.10.2015, ora
10.00), o probă practică (în data de 04.11.2015,
ora 10.00) şi un interviu (în data de 11.11.2015,
ora 10.00). Dosarele de concurs se pot depune
până la data de 19.10.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia
Resurse Umane, str. I.C. Brătianu nr. 14, pe
pagina de internet www.ubbcluj.ro sau telefon
0264/ 405300, interior 5449. Director RU,
Mircea Raţiu.

VÂNZĂRI DIVERSE
Vindem utilaje tipografice, stare bună de funcţionare. Tel. 0722.766.372, 0238/412.524.

CITAȚII
Se citează SC Inter System Ideal Concept SRL,
cu sediul în Piteşti , str. Turda , bl. B16, sc. D,
ap. 5, judeţul Argeş pentru data de 20.10.2015,
ora 9,00, la Judecătoria Piteşti în Dosarul nr.
3372/280/2014, în contradictoriu cu SC
RCS&RDS SA, având ca obiect “pretenţii”.
Tefas Alexe, cu ultimul domiciliu cunoscut in
Grecia, Pella Giannitza, Str. Plastira nr. 65 si
Grecia, Salonic, Str. Alexandrias nr.113, este
chemat sa se prezinte in ziua de 18.11.2015,
ora-08.30 la Tribunalul Bucuresti, sectia V civ.,
Complet F13, in calitate de parat in Dosarul nr.
5674/3/2013, pentru nulitate absoluta, actiune
in raspundere delictuala, in proces cu Lemarchal Marie Therese Odile Joseph, Tefas Christian Marie Aurele si Tefas Michel Marie
Elphge. In caz de neprezentare, judecata se va
face in lipsa.
România-Judecătoria Năsăud, Năsăud, str.
Vasile Naşcu, nr. 49, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Telefon: 0263/361.058; fax: 0263/361.059; Dosar
nr. 95/265/2015. Somație de uzucapiune-Prin
acțiunea civilă ce face obiectul dosarului nr.
95/265/2015, reclamantul-Chișner Lazăr Alexa
și Chișner Florica (Șanț, sat-Valea Mare nr.831,
au solicitat constatarea dobândirii dreptului de
proprietate, prin uzucapiunea de către-pârâta:
Chișner Todosia (Șanț, sat-Valea Mare nr.83)
împreună cu defunctul său soț Chișner Lazăr
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asupra unei suprafețe de teren de:circa 40 ari
din imobilele înscrise în:CF.25990 Șanț, nr.
Top.2532, CF.26218 Șanț, nr.Top.2526,
CF.26214, Șanț nr.Top.2531, CF.2350 Șanț, nr.
Top.2512, între vecinii:Filipoi Samson, Durja
Istrate, Pepelea Saveta și drum Național:
DN17D. Potrivit susținerilor reclamanților
terenul mai sus descris a fost folosit încă
dinaintea celui de-al doilea război mondial de
către: antecesorii: Pepelea Toader și Ana care
l-au transmis fiicei acestora, Chișner Todosia în
anul-1954, la căsătoria cu-Chișner Lazăr (temei
de drept–art.1452 și urm.Cod civil austriac,
joncțiune posesii). În prezent, terenul este
folosit de reclamanții, în urma încheierii unui
antecontract de vânzare-cumpărare în luna
iulie 2014. Prin încheierea de ședință din data
de-11.09.2015, în temeiul art.1051 Cod. pr.civil,
instanța a dispus emiterea prezentei somații
prin care se aduce la cunoștița tuturor persoanelor interesate dreptul de a face opozitie și de
a o înainte Judecătoriei Năsăud, în caz contrar,
în teren de 6 luni de la publicarea prezentei,
instanța urmând a trecere la judecarea cauzei.
Judecător Corlățeanu Simina. Data–17.09.2015

SOMAȚII
România. Tribunalul Maramureş. Judecătoria
Sighetu Marmaţiei. Dosar nr. 1423/307/2015
din dată de 3.09.2015. Somaţie. Emisă în
temeiul încheierii civile din 3 septembrie 2015.
având în vedere cererea formulate de reclamantul Rucelle Yannick Luc Roger, cetăţean
francez, identificat prin carte de identitate nr.
090260102100, având CNP 7491018120018
domiciliat în Municipiul dej, Aleea Ceferiştilor
nr. 10, ap. 10, jud. Cluj, cu domiciliul procesual
ales la sediul cabinetului de avocat Tamaş
Georgiana Adriana situate în Sighetu Marmaţiei, Str. C Coposu nr. 1, jud. Maramureş, având
ca obiect constatarea dobândirii dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imbilului în
natură teren fanate, situat în intravilanul
comunei Rona de Jos, jud. Maramureş în sprafata totală de 1727 mp, cuprins în CF nr. 50113
Rona de Jos, provenit din conversia pe hârtie a
CF nr. 2262 Rona de Jos nr top 1961/1 după
dezbatere potrivit propunerii din Notă de
constatare întocmită de către ing. Tamas Vasile
ce urmează a fi dezmembrat, somează personele interesate care pot dovedi un drept sau un
interes legitim să formuleze opoziţie în termen
de şase luni de la publicarea prezenţei somaţii.
În cazul în care, în termen de şase luni de la
emiterea publicaţiei prezenţei somaţii, nu s-a
formulat opoziţie, instanţa va proceda la judecarea cererii formulate de reclamant.

Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar
executare: 1759099/2012. Nr. 43666/01.10.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din
O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29.10.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului Maciuca Marin,
cu domiciliul ﬁscal în București, str. Calea Văcărești, nr. 318, bl. 3B, sc. A, ap. 7, sect.
4. Denumirea bunului mobil: - autoturism Aro 244, an fab. 1978 și remorcă (Aro), an
fab. 1992, la valoarea de 1.875 lei, fără TVA, bunurile se aﬂă în com. Drăgănești de
Vede, jud. Teleorman. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri, să înștiințeze despre aceasta, organul de executare, înainte de data stabilită
pentru vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură
Fiscală, republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea
bunurilor, trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu
următoarele documente: - oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare,
respectiv 10% din prețul de pornire al licitației care se depune la Trezoreria
Alexandria în contul RO48TREZ6065067XXX006878; - împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; - pentru persoane juridice: - copie după CUI eliberat
de O.R.C.; - pentru persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate; - dovada emisă
de creditorii ﬁscali, că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul Local și Bugetul
General Consolidat al Statului. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot
introduce contestație la instanța judecătorească competentă,în termen de 15 zile de
la comunicare sau luare la cunoștință în conformitate cu prev. art. 172 și 173 din
O.G. 92/2003. Informații la telefon 0247.466521 sau la sediul S.F.M. Roșiorii de
Vede. Persoană de contact: Rusu Petre.

12

ANUNȚURI

ADUNĂRI GENERALE
Convocare Adunarea Generală Extraordinară A
Asociaților. Număr: 2988. Data emiterii:
30.09.2015. 1. Date privind dosarul: Număr dosar
6445/105/2014, Tribunalul Prahova Secția A-II-A
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
-Faliment; 2. Debitor: Societatea Agricola 22
Decembrie, Cod de identificare fiscală 1306254,
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Str. Principală nr. 415,
Județ Prahova, înregistrată conform Registrului
Special al Judecătoriei Ploiești la poziția 3 din data
de 16.07.1991. 3. Administrator judiciar: Dinu,
Urse și Asociații SPRL, Cod de identificare fiscală
20904335, Sediul social București, Str. Buzești nr.
71, et. 2, cam. 203, sector 1, Număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II
0092/2006, Tel/Fax 021.318.74.25, E-mail dinu.
urse@gmail.com, Nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar, Asociat Coordonator Dan
Urse; 4. Subscrisa: Dinu, Urse și Asociații SPRL,
în calitate de administrator judiciar al debitorului
Societatea Agricola 22 Decembrie, conform Încheiere de ședință din data de 16.02.2015, pronunţată
de Tribunalul Prahova, Secția A-II-A Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal -Faliment; în
dosarul 6445/105/2014, CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ASOCIAȚILOR DEBITORULUI
SOCIETATEA AGRICOLA 22 DECEMBRIE.
Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
va avea loc la sediul ales de administratorul judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL. Adresa: Com.
Blejoi, Sat Blejoi, Nr. 510A, Județ Prahova. “Sala
Polivalenta din Comuna Blejoi, Sat Blejoi”. Data:
16.10.2015, Ora: 11:00. Actionarii pot fi reprezen-

LUNI / 5 OCTOMBRIE 2015
taţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu
procură specială şi legalizată sau, în cazul persoanelor juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Acționarii pot vota şi prin
corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă
votul, semnată de acționar, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de
un avocat, sau înscrisul în format electronic,
căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura
electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi
înregistrată la administratorul judiciar, cu cel
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. ORDINEA DE ZI: 1.Desemnarea
administratorului special al Societatea Agricola 22
Decembrie Blejoi. Dinu, Urse Si Asociatii SPRL.
Asociat Coordonator. Dan Urse.

LICITAȚII
S.C.P. Casa De Insolvenţă Homoranu SPRL, C.I.F.
20692097, cu sediul în mun. Iasi, Bd. Nicolae Iorga,
nr.61, bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud.Iasi Tel/Fax
0232/260701, e-mail: homoranu.gheorghe@yahoo.
com, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Albers
Com S.R.L. cu sediul înPodu Iloaiei, şos. Naţională
nr. 54, jud. Iaşi, J22/9/1998 şi C.U.I. 10100848.,
conform Încheierii nr. 52 din data de 22.01.2014,
pronunţată de SecţiaII Civilă- Faliment a Tribunalului Iaşi, în dosar nr. 12077/99/2013, nr. în format
vechi: 1029/2013, prin prezenta, invită evaluatorii
A.N.E.V.A.R. să participe la procedura de selecție
de oferte privind evaluarea bunului: ansamblu
piata agroalimentara situat in orasul Podu Iloaiei,
strada Uzinei, numarul 1, judetul Iasi, compus din:
1. spatiu comercial (parter) cu suprafata utila de
182.74mp, suprafata construita de 210 mp, inscris

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Fizice.
Anunțul privind vânzarea bunurilor imobile ale debitorului Bodea Ana. În temeiul
art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că în
ziua de 15 octombrie 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se
vor vinde prin licitație publică a-III-a următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorului Bodea Ana cu domiciliul ﬁscal în Mun. București, sector 1, str. Nicolaie
Racotă, nr. 9-11, et. 4, ap. 5: Denumire bunuri imobile – descriere sumară, Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA): Teren extravilan în suprafață de
10.000 mp situat în com. Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, nr. cadastral 31334,
înscris în CF nr. 3134, 10.125 lei; Teren extravilan în suprafață de 16.806 mp situat
în com. Băneasa, jud.Giurgiu, sola 57, nr. cadastral 31339, înscris în CF nr. 31339,
17.000 lei; Teren extravilan în suprafață de 5.000 mp situat în comuna Băneasa,
jud. Giurgiu, tarlaua 34, nr. cadastral 31341, înscris în CF nr. 31341, 5.050 lei;
Teren extravilan în suprafață de 13.400 mp situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu,
nr. cadastral 31364, înscris în CF nr. 31364, 13.550 lei; Teren extravilan în suprafață
de 9.300 mp situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, sola 54, parcela 765, nr.
cadastral 31368, înscris în CF 31368, 9.400 lei; Teren extravilan în suprafață de
15.000 mp situat în comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, nr. cadastral 31376,
înscris în CF 31376 15.200 lei; Teren extravilan în suprafață de 2.843 mp, situat în
comuna Băneasa, jud. Giurgiu, tarlaua 56, parcela 773, nr. cadastral 31379, înscris
în CF 31379, 2.850 lei. Total: 73.175 lei. Bunurile imobile nu sunt grevate de sarcini.
Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003), cu
modiﬁcările și completările ulterioare, este scutită de TVA: "livrarea de construcții/
părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a altor
terenuri". Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în
data de 14.10.2015, ora 16.30: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul nr.
RO89TREZ3215067XXX002664, cod ﬁscal 4286895, deschis la Trezoreria
Municipiului Giurgiu; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare, la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului
nr.92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, când urmează să
se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0246.212.830, interior 417, la doamna Ignătescu Elena.

in CF 60117,cu numar cadastral 60117-C1; 2.
împrejmuire-gard cu structura din beton si plase
din fier(teava metalica) cu o lungime totala de
120ml; 3. platforma betonata cu suprafata de
507mp.; 4. ansamblu exterior piata agroalimentara
(structura metalica) cu suprafata construita de 183
mp neinregistrat in cartea funciara. Ofertele
urmează să fie depuse la sediul lichidatorului judiciar, respectiv, mun. Iasi, Bd. Nicolae Iorga, nr.61,
bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud.Iasi până la data de
20.10.2015, ora 12.00, în plic închis cu mențiunea
”ofertă evaluare pentru S.C. Albers Com SR.L.”
Plicurile vor fi deschise la data de 20.10.2015 ora
14.00.
1. Directia Silvica Iasi , cu sediul in Iasi , Str. Gh.
Asachi nr. 2, vinde prin licitatie, urmatoarele
mijloace fixe aprobate pentru casare: Nr. crt. /
Ocolul Silvic / Denumire / Nr. inmatriculare /
inregistrare. 1 / Raducaneni / Autoplatforma
Forestiera Roman (R 16215) / IS 81 LIR. 2 / Iasi /
Tractor U 650 SS / 36185. 3 / Iasi / Tractor U650 /
36190. 4 / Pascani / Autoturism Dacia 1310 /
57020. 5 / Iasi / AUTOMOBIL MIXT Dacia 1307
4WD R / IS 04 ALW. 2. Licitatia se desfasoara in
conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 841 / 23
octombrie 1995 (actualizata) si va avea loc in data
de 28.10.2015 ora de 10.00 la sediul Directiei
Silvice Iasi, tel / fax: 0232 244680 / 0232 244631;
Relatii suplimentare despre bunurile care fac
obiectul licitatiei se pot obtine de la Directia Silvica
Iasi, tel: 0232 / 244680 - compartiment mecanizare. La licitatie pot participa orice persoana fizica
sau juridica, care prezinta urmatoarele documente: Chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de
participare la licitatie, eliberata de casieria Directiei Silvice Iasi, in valoare de 5+0 lei; Copia de pe
Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului pentru persoanele juridice sau actul de identitate pentru persoanele fizice; 3. Pretul de pornire
a licitatiei este de: Ocolul Silvic / Denumire / Nr.
inmatriculare / Pret pornire / inregistrare / lei
(fara T.V.A.). Raducaneni / Autoplatforma Forestiera Roman (R 16215) / IS 81 LIR / 7450. IASI /
Tractor U 650 SS, Fara Troliu / 36185 / 4000. Iasi /
Tractor U 650 FARA TROLIU / 36190 / 4000.
Pascani / Autoturism Dacia 1310 / 57020 / 500.
Iasi / Automobil Mixt DACIA 1307 4WD R / IS 04
ALW / 2100. 4. Documentele de participare se
primesc cu cel mult 5 zile inaintea datei stabilite
pentru tinerea licitatiei; Caietul de sarcini se poate
procura de la sediul Directiei Silvice Iasi incepand
cu data de 05.10.2015. In cazul neadjudecarii,
licitatia se va relua in data de 06.11.2015, ora
10:00, respectiv 13.11.2015, ora 10:00 . Caietul de
sarcini se va putea procura de la sediul Directiei
Silvice Iasi incepand cu data de 03.11.2015,
respectiv 10.11.2015.

S.C. Calorex Termo Impex S.R.L., prin lichidator,
cu sediul în Ploieşti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, vinde prin licitaţie publică bunuri imobile
reprezentate de Teren 1.006,48 m.p., Clădire Hala
producţie şi Clădire Administrativă, situate în
Buşteni, Str. Pescăriei, nr. 2A, la preţul total de
250.553,38 lei şi bunuri mobile reprezentate de
diverse utilaje (aparat debitat, aparat sudură,
centrală termică, linie uscare)+ sistem computer, la
preţul total de 11.263,20 lei. Preţurile nu conţin
TVA. Licitaţia se va ţine la sediul lichidatorului în
dată de 09.10.2015, ora 13.00. la sediul lichidatorului din Ploieşti, iar în cazul în care bunurile nu
vor fi adjudicate, licitaţia se va ţine în data de
23.10.2015, 06.11.2015, 20.11.2015, 04.12.2015,
18.12.2015, 15.01.2016, 29.01.2016, 12.02.2016,
26.02.2016, la aceeaşi oră şi aceeaşi adresă.
Dosarul de prezentare şi condiţiile de participare
se pot obţine numai de la sediul lichidatorului,
termenul limită pentru înscrierea la licitaţie fiind
48 ore înainte de data începerii licitaţiei. Relaţii la
telefon: 0723357858; fax: 0244/597808; www.
andreiioan.ro.
Debitorul Sc Barocco Fleish SRL societate în
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și
Asociatii S.P.R.L., scoate la vânzare: -Mijloace
fixe de carmangerie; -Autoturism: Auto Fiat
Ducato -1 buc. Prețul de pornire al licitației este
valoarea stabilită în Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte exclusiv TVA. Participanții la
licitație vor trebui să achiziționeze până la data și
ora licitației Caietul de Sarcini ce cuprinde Regulamentul de vânzare unde se regăsesc listele cu
bunurile scoase la licitație. Prețul Caietului de
sarcini reprezintă 1% din valoarea bunurilor
pentru care se licitează și va fi achitat în numerar
pe seama lichidatorului judiciar. Participarea la
licitație este condiționată de consemnarea în
contul nr. RO68PIRB4207709668001000 deschis
la Piraeus Bank-SUC. Iuliu Maniu, cel târziu
până la data și ora ședinței de licitație, a garanției
de 10% din prețul de pornire al licitației pentru
fiecare bun pentru care se licitează. Prețul Caietului de sarcini poate fi achitat în contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la ING BANK -Sucursala Dorobanți sau în numerar la sediul acestuia din București str. Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1.
Prima ședință de licitație va avea loc în data de
12.10.2015 ora 15.00. Dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele ședințe de licitație vor avea loc în data de: 19.10.2015,
26.10.2015, 2.11.2015 și 09.11.2015 ora 15.00,
prețul de pornire rămânând același. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr. 71,
et. 2, cam. 203, sector 1, București. Pentru relații

Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Teleorman. Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar
executare: 2550221401139. Nr. 43664/01.10.2015. În temeiul art. 162, alin. (1)
din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28.10.2015, ora 10.00, la
sediul S.F.M. din localitatea Roșiorii de Vede, str. Sf. Teodor, nr. 1, se vor vinde prin
licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului Dinculescu
Florica, cu domiciliul ﬁscal în București, str. Transilvaniei, nr. 64, corp A, sect. 1.
Denumirea bunului imobil: - apartament (3 camere) în suprafață de 49,55 mp, în
sumă de 75.300 lei, situat în Roșiori de Vede, str. Izbiceanu, nr. 28, bl. C4, et. 1, ap.
7. Teren în suprafață de 12 mp, cota indiviză aferent bl. C4. Total imobil 75.300 lei,
fără TVA. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri, să
înștiințeze despre aceasta, organul de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Potrivit prevederilor O.G. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală,
republicat, pentru participarea la licitație, toți cei interesați în cumpărarea bunurilor,
trebuie să se prezinte cu cel puțin o zi înainte de data licitației, cu următoarele
documente: - oferta de cumpărare; - dovada plății taxei de participare, respectiv
10% din prețul de pornire al licitației care se depune la Trezoreria Alexandria în
contul RO48TREZ6065067XXX006878; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; - pentru persoane juridice: - copie după CUI eliberat de O.R.C.; - pentru
persoanele ﬁzice, copie după actul de identitate; - dovada emisă de creditorii ﬁscali,
că nu au obligații ﬁscale restante față de Bugetul Local și Bugetul General Consolidat
al Statului. Împotriva prezentului înscris, cei interesați pot introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință în conformitate cu prev. art. 172 și 173 din O.G. 92/2003.
Informații la telefon 0247.466521 sau la sediul S.F.M. Roșiorii de Vede. Persoană de
contact: Rusu Petre.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentată
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Agro Oyl SRL
desemnat prin încheierea de şedinţa din data de
19.01.2015, pronunţată în Dosar nr. 45044/3/2014
aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII
a Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a bunului
imobil aflat în proprietatea AGRO OYL SRL
constând în proprietate imobiliară cu tip rezidenţial reprezentată de apartament cu 3 (trei) camere,
situată în Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 81, bl.
MB9, sct. 4, ap.15, judeţul Ialomiţa, în valoare
totală de 39.600 euro exclusiv TVA, identificată şi
inventariată conform raportului de evaluare
aprobat în prezenţa cauza şi a publicaţiei de
vânzare întocmită cu această ocazie. Prima
vânzare a bunului imobil aparţinând societăţii

falite se va organiza în data de 14.10.2015 ora
14,00 prin licitaţie publică cu strigare. În cazul în
care bunul nu se va vinde la primul termen de
licitaţie, se vor organiza încă 2 (două) licitaţii, în
zilele de 21.10.2015 şi 28.10.2015, la aceeaşi oră şi
în aceleaşi condiţii. Locul de desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3, unde se vor depune documentele de
înscriere la licitaţie menţionate în caietul de
sarcini, cel târziu până în preziua licitaţiei, ora
12.00. Date despre starea bunului, preţul acestuia,
condiţiile de înscriere la licitaţie precum şi modul
de organizare a acestora se pot obţine din caietul
de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar. Caietul
de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.
J2, sc.2, et. 3, ap. 39, sector 3. Costul caietului de
sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru

toţi participanţii la licitaţie. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel.021.227.28.81

PIERDERI
Pierdut Atestat ADR, seria 036701, pe numele
Vintilă Viorel. Îl declar nul.
Subsemnatul Zidaru Marian Silvian, Serie CI: AS
927984, declar pe propria răspundere că în data de
22.09.2015 am pierdut Certificatul de competenţă
profesională CPC Marfă.
Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov anunță
dispariția ștampilei cu nr. 1 a instituției, pe care o
declarăm nulă.
Pierdut Certificat Constatator pentru activităţile
desfăşurate la terţi pt SC Alltrik Construct SRL,
J40/490/2008, CUI 23062380, sediu: Bucureşti,
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Sector 5, Str. Dumbrava Nouă, Nr. 29, Bloc P41,
Scara 2, Parter, Ap.38. Le declar nule.
Pierdut Card identitate R.A.T.B. pe numele Dinu
Cristina Daniela. Îl declar nul.
Declar pierdute (nule) carnet de student şi legitimaţie emise de Facultatea de Geografie din
Universitatea Bucureşti pe numele Munteanu
Teodora- Alexandra.
Declar pierdute (nule): carte identitate emisă
de Secţia de Poliţie Mihăileşti Giurgiu, permis
de conducere- Secţia de Poliţie Giurgiu;
Atestat profesional transport marfă şi
persoane seria 0152998000, Card de conducere- emise de A.R.R. Giurgiu; Certificatul de
naştere emis de Primăria Sectorului 5; Card
sănătate emis de C.N.A.S. Giurgiu, pe numele
Ghebaru Ionuţ- Cristian.

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 Juridice. Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20002. Nr. ESPJP. 104129/01.10.2015. În
temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face cunoscut că
se vor vinde prin licitații următoarele bunuri mobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum urmează: 1. în data de 16, luna octombrie,
anul 2015, ora 11.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Dacevis Com S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Aleea
Bahluiului nr. 14, bl. 150, sc. A, ap. 25, cod de identiﬁcare ﬁscală 10222950: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A. /neimpozabil/ scutit *): Mașină de frezat GF171, 5.595 lei, 24%;
Mașină de frezat AF221, 2.108 lei, 24%; Mașină de frezat EY832, 3.293 lei, 24%; Mașină de sudat ES710LV, 3.165 lei, 24%; Mașină de debitat cu ﬁerăstru MGS-72, 948 lei,
24%; Mașină de debitat cu ﬁerăstru GL2, 333 lei, 24%; Suport role MMS-100, 2.373 lei, 24%. 2. în data de 19, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație
următorul bun mobil, proprietate a debitorului Activul Construct Prod 2010 S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, Aleea Pichetului nr. 1, bl. 14D, sc. A, ap. 3, cod de
identiﬁcare ﬁscală 22159172: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autovehicul
marca Volkswagen Transporter, motorină, nr. înmatriculare PH-10-ACT, nr. identiﬁcare WV2ZZZ70ZSH075966, 2371 cc, 57 kw, culoare alb, an fabricație 1995. Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 4.815 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 3. în data de 20, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin
licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Rotemp Serv S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. G-ral. Ion Dragalina nr 19, cod de identiﬁcare ﬁscală
8973948: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Renault Megane,
motorină, an fabricație 2000, nr. identiﬁcare VF1LAONO523762972, număr înmatriculare PH-07-EAJ, culoare albastru metalizat, 302409 km. Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 2.960 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. 4. în data de 21, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație
urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Willis Finance S.R.L., cu domiciliul ﬁscal declarat în localitatea Ploiești, str. Torcători nr. 2B, cod unic de înregistrare ﬁscală
13434575: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire
al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Kia Cee'd, ED B5P21, nr. înmatriculare PH-02-WYL, nr. identiﬁcare U5YFF24128L116383, euro 4,
1.396 cc, 80,2 kw, culoare negru, an fabricație 2008, 10.220 lei, 24%; Autoturism Fiat Albea, 178Cynta, benzină 1.368 cc, 57 kw, nr. identiﬁcare ZFA17800006429492,
culoare negru, an fabricație 2006, nr. înmatriculare PH-95-WYL, 5.330 lei, 24%. 5. în data de 22, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului Lowis Services S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Făget nr. 5, bl. 12H, sc. B, et. 4, ap. 35, cod unic de înregistrare
ﬁscală 32997656: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de
pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Peugeot 107, PNCFA*, nr. înmatriculare PH-01-LOW, nr. identiﬁcare VF3PNCFAC88033494,
euro 4, 998 cmc, benzină, 50 kw, culoare alb, an fabricație 2006, 4.925 lei, 24%; Autoturism Citroen C1, PNCFA*, euro 4, benzină 998 cmc, 50 kw, nr. identiﬁcare
VF7PNCFAC89145121, culoare alb, an fabricație 2007, nr. înmatriculare PH-16-LOW, 5.075 lei, 24%. 6. în data de 23, luna octombrie, anul 2015, ora 11.00, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Romconstruct S.A. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Sitarului nr. 1, cod de identiﬁcare ﬁscală 1348098:
Denumire bunului mobil, descriere sumară:(se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): Autoturism Dacia Logan, nr. identiﬁcare, motorină, UU1LSDEJH36671377, culoare roșu, nr. înmatriculare PH 12 ZVN, an
fabricație 2006, 3.978 lei, 24%; Autoturism Dacia Logan, număr identiﬁcare UU1LSDEJH36674696, motorină, culoare roșu, nr. înmatriculare PH 12 ZVL, an fabricație 2006,
4.419 lei, 24%; Autoutilitară Ford Furgon, număr identiﬁcare WFOLXXTTFL5G71935, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 11 YNJ, an fabricație 2005, 9.502 lei, 24%;
Autoutilitară Ford Camion, număr identiﬁcare WFOAXXTTFA5K22483, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 11 ZLL, an fabricație 2005, 11.490 lei, 24%. 7. în data de 26,
luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Circullar Point Group S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în Ploiești,
str. Cameliei nr. 23B, bl. 138, sc. A, parter, ap. 2, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 24857481: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica
drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A., Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *):
Autoturism marca Skoda, Fabia, număr de identiﬁcare TMBBB46Y923528936, benzină, culoare gri metalizat, nr. înmatriculare PH-14-EUC, an fabricație 2002, 3.680 lei, 24%;
Autoturism marca Renault, număr de identiﬁcare VF1LBNM0543675780, motorină, culoare alb, nr. înmatriculare PH 14 ZHF, an fabricație 2010, 6.385 lei, 24%; Autoturism
marca Citroen, tip Berlingo, număr de identiﬁcare VF7GCWJYB94129374, motorină, culoare alb, nr înmatriculare B 14 EYT, an fabricație 2004, 3.830 lei, 24%. 8. în data de 27,
luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Convest Construct S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Ploiești, str. Alexandru Odobescu nr. 68, cod de identiﬁcare ﬁscală 18166112: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care
grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism Peugeot Partner, Carte identitate G499967, Certiﬁcat înmatriculare P00380374H, capacitate cilindrică 1560 cmc, motorină,
an fabricație 2008, culoare alb, nr. înmatriculare PH-12-ZOC. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 9.331 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%.
9. în data de 28, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate
a debitorului Pantolux S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. B-dul Republicii, nr. 16, bl. 33A2, et. 4, ap. 16, cod de identiﬁcare ﬁscală 1343074: Denumire bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoturism berlină marca Volswagen 3C/ AABKCXO/ Passat, nr.
id. WVWZZZ3CZ6P 101146, motor tip Diesel TDI injecție directă motorină, cilindree 1968 cmc, 100/ 135 kw/CP, culoare gri, an fabr. 2006, 96590 km. Prețul de evaluare sau
de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 31.227 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/scutit *): 24%. 10. în data de 29, luna octombrie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str.
Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Titu S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Veniamin
Costache, nr. 85, cod de identiﬁcare ﬁscală 3431873: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul): Autoutilitară marca Iveco 35S11 Daily, motorină, nr. înmatriculare PH-02-NVZ, nr. identiﬁcare ZCFC3571005361411, 2800 cc, 78 kw, culoare alb, an fabricație 2001.
Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 9.336 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24%. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până la termenul
de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de
participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (în contul RO31TREZ5215067XXX013036, beneﬁciar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova –
C.U.I. 2844910, deschis la Trezoreria Operativă Ploiești); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul
ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecãtoreascã competentã, în termen de 15 zile de la comunicare sau
luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează sã se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la
sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 05.10.2015.

