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OFERTE SERVICIU
Firmă de construcţii angajează BULDOEXCAVATORIST. Tel.: 0733.973.007.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.
20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de
08.09.2015 (proba scrisă) şi 10.09.2015 (interviul),
la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector clasa I, grad profesional principal,
Serviciul Comunicare si secretariatul consiliului
de administratie. Condiţii specifice de participare
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani; Cunoştinţe de
operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi
creativitate, capacitate de adaptare la muncă în
echipă, efort intelectual, seriozitate. Programul
concursului: 08.09.2015 – ora 09:00 – proba scrisă;
10.09.2015 – ora 1200 – interviul. Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul ANOFM.
În conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr.
611/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sectorul 1,
organizează în data de 17 august 2015, ora 12,00
(proba scrisă), concurs de recrutare pentru
ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de:
-Consilier, clasa I, grad profesional superior–
Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare,
Direcţia Management Financiar, Serviciul Financiar, Buget şi Contabilitate, Compartimentul Plăţi

şi Contabilitate. Condiţii necesare ocupării
postului: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau
studii universitare absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea
studiilor minim 9 ani. Condiţiile de participare şi
de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte
informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Dosarele de
concurs se depun în termen de 8 zile de la data
publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului.

CITAȚII
Pârâta Rotaru Ramona Ionela este chemată de
reclamantul Rotaru Mihai la Judecătoria Iaşi, C
12 M, în dosarul 40398/245/2014, în 16.09.2015,
ora 8.30, pentru divorţ.
Chelu Tinca cu domiciliul în Craiova, Str.Castanilor, bl.4A, sc.1, ap.10, judeţul Dolj, cheamă în
judecată pe pârâta Mihai Lunusa, cu ultim domiciliu cunoscut în Craiova, Str.Siloz, nr.180, judeţul
Dolj, în dosarul nr.11014/215/2015, înregistrat la
Judecătoria Craiova, pentru pronunţarea unei
hotărâri care să ţină loc de act vânzare-cumpărare. Procesul are termen de judecată la
15.09.2015 la Judecătoria Craiova, Str.A.I.Cuza,
nr.30.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoșani. Citaţie,
SC Amisonis SRL, cu sediul în loc. Maxut nr. 267,
jud. Iași, este chemată la Tribunalul Iași, în ziua
de 29.10.2015, ora 9.00, în calitate de debitor în
dosarul nr. 10186/99/2014, având ca obiect procedura insolvenței, în proces cu Direcţia Generală

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul
Colectare și Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 293. Nr.
96.601 din 31.07.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile,
20.08.2015. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20.08.2015, ora 10.00, în localitatea
Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (prima
licitație) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. Crios Prod S.R.L.
cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, cal. București nr. ..., bl. O2, sc. B, etaj V,
ap. 23, cod de identiﬁcare ﬁscală 11151467. Denumirea bunului mobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul): Autoutilitară Fiat Doblo Cargo, capacitate cilindrică 1248 cmc, sursa de
energie: motorină, culoare: albastru, ITP valabil 05.09.2015. Prețul de evaluare sau
de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron): 16.860 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *):
24%. Bunuri mobile (reluare licitația a III-a): Denumirea bunului mobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă
este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron), Cota
TVA/ neimpozabilă *): 1. Mașină de croit verticală JKT 103, 389 lei, 24%; 2. Presă
industrială de lipit termocolant, 794 lei, 24%; 3. Mașină ușoară de cusut butoniere
JK-T781, 2.113 lei, 24%; 4. Sistem proiectare optimizare cu soft croitorie complet
Gemini Cad., 4.504 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare și pct. 6, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din
Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 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 prezinte,
până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua
precedentă termenului de vânzare ora 13.00: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de
înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice
române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au
obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 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 completarile ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul
0245.612512, persoană de contact Gogu Ion. Data aﬁșării: 06.08.2015.
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Regională a Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoșani,
str. Piața Revoluției nr. 5, în calitate de creditor.

LICITAȚII
SC Electromecanica Ploieşti S.A vinde din stoc
tablă inox W.1.4541 grosime 10mm dimensiuni
1500x6000, 25 foi provenienţă Belgia.
Tel.:0244.434.018, fax:0244.513.301.
Comuna Românești, Jud. Iași, organizează licitație deschisă în data de 24.08.2015, ora 14.00,
pentru concesionarea suprafeței de 12 ha- Iaz
Banaru. Detalii și caietul de sarcini se pot obține
de la sediul Primăriei. Data limită de primire a
ofertelor este 24.08.2015, ora 9.00. Telefon:
0232/323781; 0232/323800.
Comuna Românești, Jud. Iași, organizează licitație deschisă în data de 24.08.2015, ora 10.00,
pentru concesionarea iazului Ursoaia în suprafață de 2,5 ha. Detalii și caietul de sarcini se pot
obține de la sediul Primăriei. Data limită de
primire a ofertelor este 24.08.2015, ora 9.00.
Telefon: 0232/323781; 0232/323800.
Comuna Românești, Jud. Iași, organizează licitație deschisă în data de 24.08.2015, ora 12.00,
pentru concesionarea suprafeței de 100 m.p.
Detalii și caietul de sarcini se pot obține de la
sediul Primăriei. Data limită de primire a ofertelor este 24.08.2015, ora 9.00. Telefon:
0232/323781; 0232/323800.

JOI / 6 AUGUST 2015
constituie şi notificare către creditori, debitori şi
orice altă persoană interesată în cauză. Rapoartele de evaluare pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la telefon
0236/470525; 0722/654481.
Compania Naţională De Căi Ferate “CFR” S.A
Sucursala Regionala De Căi Ferate Braşov–
Divizia Patrimoniu, cu sediul în Braşov, str. Politehnicii nr.1, organizează la sediul societăţii,
licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în data de
28.08.2015 de la ora 10.00 pentru închirierea de
locaţii (spaţii şi terenuri) disponibile în vederea
desfăşurării de activităţi comerciale, prestări
servicii, publicitate, depozite, garaje, etc., situate
pe raza staţiilor c.f/haltelor c.f/zonelor c.f. aflate
în subordinea Sucursalei Regionala CF Braşov.
Pentru detalii privind locaţia (amplasarea),
suprafaţa, destinaţia (obiect de activitate), tariful
minim de pornire al licitaţiei, taxele necesare a fi
achitate pentru participarea la licitaţie, vă puteţi
adresa la sediul Sucursalei Regionale CF Braşov–
Divizia Patrimoniu (telefon: 0268/429107,
0268/410108) sau puteţi accesa site-ul www.cfr.
ro– CFR SA- Licitaţii interne– nivel regionalînchirieri. Documentaţiile necesare participării la
licitaţie (caiete de sarcini şi anexe) se procură,
contra cost, de la sediul Sucursalei Regionale de
Căi Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu. Documentele necesare admiterii participării la licitaţie
se vor depune la sediul Sucursalei Regionale de
Căi Ferate Braşov– Divizia Patrimoniu, până la
data de 21.08.2015.

Direcţia Silvică Braşov, cu sediul în Braşov str.
Cloşca nr. 31, tel.: 0268/415770, fax: 0268/475678,
vinde prin licitaţie mijloace fixe casate. Caietul de
sarcini se poate obţine de la sediul direcţiei
silvice. Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei
Silvice Braşov în data de 18.08.2015 la ora 12.00
şi poate participa orice persoană juridică sau
fizică interesată. Înscrierea se poate face până în
data de 17.08.2015 la ora 14.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Silvice
Braşov sau telefon: 0268/415770.

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 4294/111/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Bigamest SRL, J05/2554/2006, CUI: 19298472 scoate
la vânzare prin licitație publică „50 aparate jocuri
electronice de noroc”, preț de pornire de
30.800,00 lei + TVA. Licitația va avea loc în data
de 13.08.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereușită licitația se va relua în data de
20.08.2015, 27.08.2015, 03.09.2015 respectiv
10.09.2015 la aceeași oră şi adresă. Participanți
vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în
valoare de 300 lei ce va cuprinde și regulamentul
de vânzare. Cererea de participare la licitație se
depune la sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel puțin 1 zi
înainte de data licitației publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării unei
garanții de 10% din prețul de pornire al bunului.
Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662 E-mail:office@plginsolv.ro.

Grifon Construct SRL, prin lichidator judiciar
Expert Am SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică, cu strigare, în datele de
10,17,24,31.08.2015 şi 07,14.09.2015, ora 1300
autoturismul Fiat Doblo (2007) la preţul de 9.087
lei, inclusiv TVA, redus cu 60% faţă de cel stabilit
prin raportul de evaluare. Şedinţele de licitaţie
vor avea loc la sediul lichidatorului din Galaţi, str.
Plantelor nr. 7. Ofertanţii vor depune până la ora
licitaţiei contravaloarea Caietului de sarcini şi
garanţia de 10% din preţul de evaluare în contul
colector al Grifon Construct SRL, CUI 9412404,
deschis la Banca Transilvania, Brăila nr. RO26
BTRL RONC RT00 N302 6905. Prezentul anunţ

Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 8117/111/2012 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea Camelectro Instal S.R.L., J05/199/2003, CUI: 15250013
scoate la vânzare prin licitație publică „Casă și
teren aferent”, proprietate situată în loc. Paleu,
cart. Forvila, nr.27, jud. bihor, preț de pornire de
185.280,00 lei + TVA. Licitația va avea loc în data
de 13.08.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului
din Oradea str. Avram Iancu nr.2 ap.11. În caz de
nereușită licitația se va relua în data de
20.08.2015, 27.08.2015, 03.09.2015 respectiv
10.09.2015 la aceeași oră şi adresă. Participanți
vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în

Consiliul Local al Comunei Rastoaca, judeţul
Vrancea, organizează la sediul Primăriei, din
comuna Rastoaca, la data de 25 august 2015, ora
11,00, licitaţie publică deschisă pentru concesionarea pe o perioadă de 15 ani a suprafeţei de
50,59 mp construcţie în imobilul “Dispensar
uman şi cabinet stomatologic”, din domeniul
public al comunei, în vederea înfiinţării unei
farmacii umane. Documentele licitaţiei pot fi
procurate de la sediul concendentului începând
cu data de 10 august 2015.

Anunţ Umanitar
Oana a fost un copil normal până la vârstă de şase ani când a fost diagnosticată cu o
boală foarte rară, Epidermaliza Buloasă Distrofică.
Boala i-a măcinat oasele şi pielea, iar în acest moment tânăra nu mai are palme şi
degete, iar corpul ei este plin răni. În ciuda problemelor de sănătate ea are în grijă doi
copii orfani.
Acum are nevoie de ajutorul nostru pentru tratamentul zilnic, antibiotice şi pentru pansament.
“Fără pansamente nu pot să trăiesc. Toată suprafaţa corpului îmi este afectată de
această boală nemiloasă. Pe pielea mea apar băşici care se sparg şi apoi se fac
răni. Durerile sunt îngrozitoare. Am zile când mă trezesc cu tot
corpul amorţit de durere. Câteodată abia mă ridic. Când mă
trezesc, am hainele lipite de piele. Am infecţie foarte mare pe
corp. Antibioticele nu-şi mai fac efectul, rănile nu trec.”
Persoanele dispuse să o ajute pot face donaţii în conturile
bancare: RO98CECEAB1308RON0360792 (CEC Bank)
sau RO36RZBR0000060012143466 (Raiffeisen BankCod SWIFT RZBRROBU şi Cod BIC RZBR) - titular
cont Oana Speranţa Stoica.

valoare de 500 lei ce va cuprinde și regulamentul
de vânzare. Cererea de participare la licitație se
depune la sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel puțin 3 zile
înainte de data licitației publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării unei
garanții de 10% din prețul de pornire al bunului.
Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 0359/463662 E-mail:office@plginsolv.ro.
Primăria oraşului Cernavodă, str. Ovidiu nr.11,
jud. Constanţa, telefon/fax 0241487121,
0241239578, primaria@cernavoda.ro, organizează
în data de 26.08.2015, ora 10:00, licitaţie publică
pentru vânzarea terenurilor: - teren în str.Prundului lot2 , în suprafaţă de 441 mp, - teren în Port
Nou lot3, în suprafaţă de 3571 mp, - teren în Port
Nou lot4, în suprafaţă de 5200 mp, - teren în
Piaţă Faleză F.N., în suprafaţă de 38 mp, - teren
în str.Medgidiei lotA, în suprafaţă de 253 mp, teren în str.Medgidiei lotB, în suprafaţă de 97 mp,
- teren pe Drum de Centură F.N., în suprafaţă de
358 mp. Persoanele interesate pot solicită documentaţia de atribuire, contracost, de la Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru din cadrul
Primăriei, până la data de 19.08.2015. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este 19.08.2015.
Data pentru depunerea ofertelor, la Centrul de
Informare pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei,
este de 25.08.2015, ora 1500. Plicurile cu oferte se
vor deschide în data de 26.08.2015, ora 10:00, în
sala 10 din cadrul Primăriei Cernavodă. Persoană
de contact – Cioara Mirela.
Debitorul SC Ortoptimed SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. B - dul Carol I, nr. 73, jud. Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 8347596, af lata în
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite
în dosar nr. 5772/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL prin ec
Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. Severin,
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare: - Proprietate imobiliara compusa din
spaţiu comercial cu regim de înălţime P+M in
suprafata construita de 243 mp, situat în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B – dul Revoluţiei 16 –
22 Decembrie 1989, nr. 1A, jud. Mehedinţi,
compus din: birou, 2 spații comerciale, baie, WC,
hol+casa scării și magazie iar la mansarda din: 3
birouri, baie, WC, hol+casa scării și balcon, si
teren in suprafata de 125 mp (49 mp proprietar
SC Ortoptimed SRL, 16 ,p in indiviziune proprietar Primaria Dr. Tr. Severin, 60 mp in concesiune de la Primaria Dr. Tr. Severin-proprietar)
CF nr. 61583 Dr. Tr. Severin, Nr. cadastral 61583
teren si nr. Cadastral 61583-C1-constructii.
Bunul imobil se af lă în garanția creditorului
Băltățeanu Dragoș George cu rangul I conform
act notarial nr. 1653/09.08.2011 și creditorului
Băltățeanu Dragoș George cu rangul II conform
act notarial nr. 316/24.02.2012. Preţul de pornire
a licitaţiei este 360.000,00 lei, prețul nu include
T.V.A. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil * spaţiu comercial * descris anterior, o
reprezinta sentinta nr. 707/2014 din data de
10.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in
dosarul de insolvență nr.5772/101/2013 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea

loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 14.08.2015 orele 1300.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi
să depuna o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze
caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei. Contul
unic de insolvență al debitoarei SC Ortoptimed
SRL
D r.
Tr.
Severin
este:
RO30WBAN2511000026501024 deschis la Intesa
Sanpaolo SA Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 14.08.2015 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de
licitație și contravaloarea caietului de sarcină
până la data de 13.08.2015 orele 16,30 la adresa
menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399
sau la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
prin ec. Emil Popescu.

PIERDERI
Declar pierdute contracte de asistenţă juridică
aferente anilor 2007- 2013 emise de Baroul Bucureşti şi utilizate de Cabinetul de Avocat Cojocaru
V. Alina.
Pierdut Atestat transport marfă şi persoane
eliberat de ARR pe numele Poenaru Vasile. Se
declară nul.
Legitimație de călătorie RATB pe numele Petre
Ane Mari. O declar nulă.
C.I.I. Ilie Laurenţiu Dragoş, în calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC Minuteman SRL,
cu sediul în Braşov, Bdul Saturn, nr.19, bl.66,
sc.G, ap.23, judeţul Brasov, J08/610/1994, CUI
5314616, declară Certificatul de înmatriculare,
Certificatul constatator şi statutul/anexele pierdute/nule.
Pierdut legitimaţie de serviciu M.A.E. pe numele
Marina Veronica Baltăreţu. O declar nulă.

DECESE
Academia de Ştiinţe Medicale îşi exprimă
regretul profund faţă de dispariţia prematură
a Acad. LAURENŢIU MIRCEA POPESCU,
reprezentant de seamă al medicinei româneşti
şi fost preşedinte al Academiei de Ştiinţe
Medicale în perioada 2006-2011. Dispariţia sa
constituie o mare pierdere atât pentru medicină cât şi pentru întreaga societate românească! Dumnezeu să-l odihnească!
Condoleanţe familiei îndoliate! Prof. Dr.
Irinel Popescu, Preşedinte al Academiei de
Ştiinţe Medicale.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regionala a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Colectare Executare Silită PF. Anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură
Fiscală republicat, a unor active aparținând: Săndulescu Dan - Pitești, str. Vasile
Lupu nr. 26, bl. PD2b, sc. C, ap. 18, după cum urmează: Denumire: Apartament în
supr. de 49,53 mp, 2 camere și dependințe, Pitești, str. Carol Davila, nr. 2A, bl. EC,
sc. A, et. 9, ap. 75. Valoare [Ron]: 160.000 lei. Prețurile menționate reprezintă
100% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂației, ﬁind prima licitație. Pentru
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta
scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de
pornire a licitației pentru bunurile solicitate) în contul
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au
obligații ﬁscale restante, precum și celelalte documente speciﬁcate la art. 162 din
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 23-08-15. Licitația va avea loc
în data de 24-08-15, ora 11:00:00 AM, la AJFP Argeș, Republicii nr. 118. Sarcinile
care grevează bunurile sunt: BCR SA prin BCR Agenția Bascov. 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 AJFP Argeș, Republicii nr. 118, tel 0248.211511, int.
3234.

