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OFERTE SERVICIU
Institutul Naţional de Statistică organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de
execuţie pe perioadă determinată din cadrul Direcţiei
de Statistici Agricole şi de Mediu -2 Posturi Expert IA
cu 1/2 normă. Condiţii specifice: -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul ştiinţe sociale/ ştiinţe inginereşti/ matematică şi ştiintele naturii; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 ani; -Experienţă în
domeniul statisticii agricole; -Cunoştinte de bază IT;
Concursul se organizează la sediul Institutului
Naţional de Statistică din Bucureşti, Bd. Libertăţii 16,
sector 5, Bucureşti, în data de 29.05.2015, ora 10:00,
proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de Statistică din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti. Dosarul
de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile de participare la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Institutului
Naţional de Statistică şi pe site-ul Institutului Naţional
de Statistică (www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului Naţional de Statistică şi la
numărul de telefon: (021)317.77.82.
Rectificare: În Jurnalul Naţional nr. 6652 din 08
aprilie 2015, la secţiunea Anunţuri, la Anunţul de
concurs al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale se face următoarea rectificare: -În loc de
„Proba scrisă a concursului va avea loc în data de
11.05.2015, ora 10.00 la sediul Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale din str. Ştirbei Vodă,
nr. 43, sector 1, Bucureşti.” -Se va citi „Proba scrisă a
concursului va avea loc în data de 11.05.2015, ora
13.00 la Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală,
corpul P, amfiteatrul P21 din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, cu sediul
în b-dul Mărăşti, nr. 59, sector 1, Bucureşti.”
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Mures cu sediul în Târgu Mureş, Str. Iuliu Maniu,
nr.2, scoate la concurs, în zilele de 18.05.2015 (proba
scrisă) şi 20.05.2015 (interviul), la sediul agenţiei
următorul post temporar vacant: Auditor clasa I, grad
profesional principal – Compartiment Audit Public
Intern. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar
vacantă: Pregătire de specialitate – studii univeristare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice,
administrative sau juridice; Vechime în specialitate –
minimum 5 ani; Cunoştinţe operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort
intelectual, seriozitate. Programul concursului:
18.05.2015 – ora 900 – proba scrisă; 20.05.2015 – ora
1200 – interviul. Înscrierile se fac în termen de 8 zile
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Mureş.

Complex hotelier
Marina Regia Residence
Angajează pentru sezon
Litoral 2015
Ospătar
Bucătar
Se oferă cazare, bonuri de
masă, salariu atractiv
CV-urile se primesc pe e-mail:
ofﬁce@marinaregia.com
sau la sediul din:
B-dul. Mamaia Nord nr. 77
Năvodari, Jud. Constanţa

PRESTĂRI SERVICII
Acoperişuri cu tablă zincată, tiglă ceramică, jgheaburi, vopsim tiglă metalică. Reparaţii. Reducere
30% pe 15 mai. 0724.716.882.

CITAȚII
Racu Viorel cu ultimul domiciliu cunoscut în
Ibăneşti, jud. Botoşani, este chemat în data de
2.06.2015 la Judecătoria Dorohoi în calitate de pârât,

dosar nr. 772/222/2015, având ca obiect “divorţ”,
reclamant Racu Petronela.
Dinel Ionuţ-Lucian cu ultimul domiciliu cunoscut în
Mun. Craiova, B-dul Decebal, nr. 99, bl. O3, sc.1, et.3,
ap.8, jud. Dolj, este citat în calitate de pârât - la data
de 22.05.2015 în Dosar nr. 28715/215/2014 aflat pe
rolul Judecătoriei Craiova, camera -, complet ccom4,
ora 08:30, în proces cu SC Infinity SRL Ploieşti, în
calitate de reclamant, pentru Fond – pretenţii.
Pârâta Van Ileana Dana este chemată la divorţ, în
data de 26 mai, la Judecătoria Craiova, pentru
divorţ.
Doamna Dumitrescu D. Daniela, având domiciliul în
Măldăreşti - Vâlcea este chemată în judecată, în data
de 19.05.2015, la Judecătoria Horezu, având calitatea
de pârât în dosarul nr. 1540/241/2015, cu Spitalul
Orăşenesc Horezu.
Numita Nichifor Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut în oraşul Galaţi, B-dul Siderurgiştilor, nr.9,
bl. PS2, sc.6, et.1, ap. 81, Judeţul Galaţi, Nichifor
(fosta Sandu), Mariana este menţionat de Registrul
Naţional de Evidenţă a Persoanelor, este citată în
data de 19 Mai 2015, orele 8.30, la Judecătoria
Cornetu, cu sediul în Cornetu, şos. Alexandriei, nr.
138, Jud. Ilfov, Dosar Civil 2136/1748/2009*, în calitate de pârâtă, în cauză având ca obiect nulitate

parţială act, având ca reclamanţi pe Iancu Dragomira, Iancu Niculae şi Iancu Sandu.

DIVERSE
SC IT Computer Parts Worldwide SRL cu sediul în
Piteşti, Str Depozitelor, Nr 27, jud Argeş, înregistrată
la ORC Argeş cu nr J3/788/12.06.2014, având CUI nr
33269456, informează pe cei interesaţi că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de mediu
pentru activitatea de colectare şi valorificare deşeuri,
desfăşurată în Bucureşti, str Valea Cascadelor, nr 21,
Depozit 3, sector 6. Informaţiile la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Bucureşti din sector 6,
Aleea Lacul Morii nr. 1 (barajul Lacul Morii – în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9 – 12, de luni
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot depune
la sediul APM Bucureşti în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunţ.
Primăria oraşului Boldeşti-Scăeni, cu sediul în oraşul
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr. 67, desfăşoară în
perioada 07- 09.07.2015 procedura de atribuire a unui nr.
de 10 autorizaţii taxi pentru transportul de persoane în
regim de taxi. Cererile vor fi depuse la sediul Primăriei
oraşului Boldeşti-Scăeni până la data de 06.07.2015.
Documentele care trebuie depuse de fiecare solicitant,
criteriile de departajare şi punctajele care se acordă sunt
afişate la sediul Primăriei. Rezultatul atribuirii va fi
afişat la sediul Primăriei în data de 09.07.2015.

Dosar executare nr. 22060/245/2014. Sentinţa civilă
nr. 1022/2015, pronunţată de Judecătoria Iaşi, la data
de 28.01.2015. Hotărăşte: Admite în parte cererea
formulată de reclamanta Drenceanu Elena Cristina
CNP 2920305226711, cu domiciliul ales la sediul
Cabinetului de avocat Secrieriu Valentin, din sat
Valea Adâncă, comuna Miroslava, jud. Iaşi, în
contradictoriu cu pârâtul Drenceanu Alexandru
Georgian, CNP 1900926226741, cu domiciliul în Iaşi,
Şoseaua Rediu, nr. 2, bl. 481, sc. B, et. 4, ap. 16, jud.
Iaşi. Desface căsătoria părţilor încheiată la data de
13.04.2012, în faţa delegatului de stare civilă de la
Primăria Iaşi, din culpa comună a părţilor. Dispune
ca reclamanta să revină la numele purtat anterior
căsătoriei, acela de Grosu. Ia act să nu s-au solicitat
cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 de zile de la
comunciare care se va depune la Judecătoria Iaşi.
Pronunţată în şedinţa publică, azi, 28.01.2015.

SOMAȚII
Somaţie emisă în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin
Încheierea de şedinţă din data de 08.04.2015. Reclamanta Agapie Ileana, cu domiciliul în Comuna
Ţuglui, Sat Ţuglui, nr. 8820 invocă în dosarul
44584/215/2014 al Judecătoriei Craiova, dobândirea
proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului teren,
în suprafaţă de 110mp, situat în Comuna Podari, Str.
Cătăneşti, nr.88, Jud.Dolj. Se somează orice persoană
interesată să facă opoziţie, în caz contrar, în termen

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. 99455/06.05.2015. 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 se vor vinde
prin licitații următoarele bunuri mobile și imobile, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, după cum
urmează: În ziua de 22, luna mai, anul 2015, ora 12, în localitatea Ploiesti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, cam 6, se vor vinde prin licitație
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC Anida Imob SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești str. DN 72 Ploiești Târgoviște Km. 8, cod de identiﬁcare ﬁscală 23387187: Denumirea bunului mobil, Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, Bucata
(lei), Cota TVA: Cuptor pizza, 1.820 lei, 24%; Insulă deschisă Samoa, 1.943 lei, 24%; Insulă deschisă caldă, 3.499 lei, 24%; Grătar
cu piatră, 1.457 lei, 24%; Utilaj pentru gogoși, 3.499 lei, 24%; Grătar electric, 1.154 lei, 24%; Gratar electric cu suprafață striată,
1.154 lei, 24%; Grătar electric pentru gastronomie, 1.408 lei, 24%; Lavoar inox, 368 lei, 24%; Bain Marie, 1.787 lei, 24%; Cuptor
electric, 1.357 lei, 24%; Hotă perete * 2 bucăți, 2.711 lei, 24%; Tostieră cu 4 elemente de încălzire * 2 bucăți, 630 lei, 24%; Aparat
Hot Dog * 2 bucăți, 471 lei, 24%; Vitrină de ingrediente * 2 bucăți, 743 lei, 24%; Masă rece cu 2 uși, 1.623 lei, 24%. 2. În ziua de 26,
luna mai, anul 2015, ora 12, în localitatea Ploiești, Str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va vinde prin licitație următorul bun
mobil, proprietate a debitorului SC Myry Trans SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Troienelor nr. F.N., bl. 44B, sc. A, ap.
20, județul Prahova, cod unic de înregistrare ﬁscală 17367096: Nr.crt. 1. Denumire bunului mobil, descriere sumară: Autoturism
marca Dacia Logan, culoare albastru + galben, numar de identiﬁcare UU1LSDAAH35500223, an fabricație 2006, instalație GPL,
având cartea de identitate E 776914, nr. înmatriculare PH 15 MYR. Prețul pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 5.003 lei. Cota T.V.A.% *): 24,00%. 3. În ziua de 27 luna mai, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1, camera nr. 6, se va
vinde prin licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului Cipris Tehnical Solutions S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în loc. Ploiești, str.
Industriei nr. 61-93, bl. 16A, sc. 1, ap. 19, cod de identiﬁcare ﬁscală 28199052: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1. Autotilitara Renault N3, caroserie basculantă, număr
identiﬁcare VF640ABF000000636, motorină, cap. cilindrică 6177 cmc, culoare alb, nr. înmatriculare PH-30-CTS, an fabricație 1990,
CIV F705060. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 16.569 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. 4. În ziua
de 28, luna 05, 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 Arting Electric Expres S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Roșiori, nr. 78, cod de
identiﬁcare ﬁscală 26929975: Denumire bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul): Autoturism Peugeot 307 Break, varianta 3E9HY, cap. cil. 1560 cmc, motorină, an fabricație 2005, culoare
gri, nr. identiﬁcare VF33E9HYB84404993, nr. înmatriculare B 128 SMA. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.:
6287 lei. Cota T.V.A./ neimpozabil/ scutit *): 24,00%. 5. În ziua de 29, luna 05, 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 Vegfruct Logistic S.R.L. cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. Laboratorului, nr. 15B, cod de identiﬁcare ﬁscală 30138251: Denumire bunului mobil,
descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): Autoutilitară N1 izotermă,
Nissan Atleon TK110.35, an fabricație 2000, diesel 2.953 cc, 78/3500 kw/rpm, axă dublă spate, masă maximă 3.500 kg., nr. id.
VWANBFTKOY1505851, culoare roșu. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv T.V.A.: 18.383 lei. Cota T.V.A./
neimpozabil/ scutit *): 24,00%. 6. În ziua de 02 luna iunie, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 1,
camera nr. 6, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Eftelar Team S.R.L., cu domiciliul ﬁscal în
loc. Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 136, bl. 10D, et. 6, ap. 24, jud. Prahova, cod de identiﬁcare ﬁscală 30852110:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Semiremorcă transport produse petroliere, nr. de identiﬁcare UVW336PSTP2DE0045. Prețul de evaluare sau de pornire al licitației,
exclusiv TVA: 26.610 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. 7. În ziua de 03, luna 06, anul 2015, ora 12.00, în localitatea Ploiești,
str. Aurel Vlaicu nr. 22, etaj 1, camera 6 se va vinde prin licitație următorul bun imobil, proprietate a debitorului Codan Impex S.R.L. cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Ploiești, str. B-dul. București, nr. 20D, bl. 15 E, ap. 70, cod de identiﬁcare ﬁscală 7893760: - Clădire –
magazin compus din 2 camere – spațiu comercial, încăpere depozit, grup sanitar, cu suprafața de 50,12 mp (suprafața desfășurată de
54,48 mp) și terenul aferent în folosință, situat în Ploiești, str. B-dul. București, nr. 35, detinut în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 3283 din 17-12-2002, emis de Notar Public Lupu Maria Luiza. - preț de evaluare/ de pornire al licitației 223.540 lei
(exclusiv TVA). *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. 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 să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru
informații suplimentare vã puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0244.407710, int. 162. Data aﬁșării: 07.05.2015.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
de 6 luni de la emiterea şi publicarea prezentei somaţii
se va trece la judecarea cererii.
Somaţie către toţi cei care vor să facă opoziţie cu
privire la cererea reclamanţilor Amza Ion şi Amza
Felicia. Amza Ion şi Amza Felicia, cu domiciliul în
Strehaia, Str. Decebal, nr. 15, judeţul Mehedinţi,
invocă dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune cu privire la suprafaţa de 454mp teren
formată din (244mp curţi construcţii şi 210mp teren
arabil) situată în intravilanul Oraşului Strehaia, Str.
Decebal, nr.15, judeţul Mehedinţi, cu vecini: N -Jianu
Ioana, E -Amza Victor şi Amza Mariana, S -Str.
Decebal, V -Dragotoiu Cornel şi prin accesiune imobiliară privind construcţiile: C1 -casă de locuit S+P+1
situat pe terenul în suprafaţă de 454mp, construită
din cărămidă, acoperită cu ţiglă, având la subsol un
beci, la parter 2 camere, bucătărie şi hol şi la etaj,
două camere, două săli şi logie; C2 -pătul şi polată din
lemn, cu o încăpere pătul şi o polată; C3 -polată din
lemn cu o încăpere. În cazul în care in termen de 6
luni de la emiterea celei din urmă publicaţii cei interesaţi nu vor face opoziţie, se va trece la judecarea
cererii. Emisă azi, 15.04.2015.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie al societăţii
comerciale Imvest S.A., cu sediul în Bucureşti, str.
Popa Tatu nr.26, sector 1, C.U.I. 1568751,
J40/1056/1991 convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor la data de 12.06.2015, ora 9.00 la sediul
societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea
cenzorilor. Listele cu candidaţii propuşi pentru funcţia
de cenzor se află la sediul S.C. Imvest S.A. Bucureşti,
unde pot fi consultate. În cazul în care urmare acestei
convocări Adunarea Generală nu se poate întruni din
lipsa cvorumului, aceasta se convoacă pentru data de
19.06.2015, în acelaşi loc, la ora 9.00, cu aceeaşi ordine
de zi.
Consiliul de Administraţie al S.C. SILVAROM S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Intrarea Rocilor, nr.12/16,
sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/239/1991,Cod fiscal RO 433926, în conformitate
cu art.117 din Legea 31/1990, modificată şi completată prin Legea 441/2006 şi art.13 din Actul Constitutiv, convoacă prin Preşedintele Consiliului de
Administraţie, ing. Ştefan Bârle, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 08.06.2015,
ora 10 la sediul societăţii din Intrarea Rocilor, nr.1216, sector 6, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:1)
Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru
angajarea de credite în lei/şi sau în valută în cadrul
plafonului maxim de 2.000.000 lei (aproximativ
500.000 Euro), precum şi pentru reînnoirea/ prelungirea /majorarea contractelor de credit af late în
derulare şi pentru constituirea oricăror garanţii,
mobiliare sau imobiliare, cu privire la oricare dintre
bunurile societăţii în scopul garantării acestor credite
şi împuternicirea Directorului General să semneze în
numele societăţii contractele de credit, actele adiţionale şi contractele de garanţie. Materialele ce vor fi
prezentate Adunării Generale a Acţionarilor pot fi
consultate la sediul societăţii. Acţionarii înscrişi în
Registrul acţionarilor până la 06.06.2015 pot
participa la şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor
personal sau prin procură specială dată altor
acţionari care să-i reprezinte. Formularele de
,,Procură specială,, se pot obţine de la Serviciul M.S.P.
al societăţii începând cu data de 08.05.2015 şi vor fi
depuse la secretariatul Adunării Generale a Acţionarilor cel târziu cu 48 de ore înainte de data ţinerii
A.G.A. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru
prima convocare, a doua convocare A.G.A. va avea
loc pe data de 09.06.2015 în acelaşi loc şi aceeaşi oră,
fără altă notificare a acţionarilor.
Convocare: Lichidatorul societăţii G.R.E.F. Properties S.A., o societate comercială de naţionalitate
română cu sediul social în, Bd. Basarabia, nr. 256, et.
1, biroul 5, Sector 3, România, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J40/15790/2006, C.U.I.
19078167, în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a

Acţionarilor G.R.E.F. Properties S.A, pentru data de
10.06.2015, ora 14:00 la sediul din Bucureşti, Bd-ul
Tineretului nr.15, bloc 139 A, sc.A, ap.35, sector 4,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 25.05.2015. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfăşurarea
şedinţelor la prima convocare, Adunarea Generală a
Acţionarilor se convoacă pentru a doua oară, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, în data de 11.06.2015, cu
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este următoarea: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii
pentru exerciţiul financiar 2014; 2. Aprobarea raportului de lichidare întocmit de lichidatorul C.I.I. Gutu
Claudiu Constantin, şi a distribuirii către acţionarii
creditori a sumelor conform tabelului conţinut în
raport; 3. Aprobarea situaţiilor financiare (bilanţul) de
lichidare; 4. Mandatarea lichidatorului societăţii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a încheia şi/sau
semna în numele societăţii şi/sau acţionarilor societăţii
hotărârile prezentei Adunări Generale şi pentru a
efectua formalităţile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare
a hotărârilor adoptate. Materialele aferente ordinii de
zi vor putea fi consultate de către acţionari în urma
unei solicitări adresate lichidatorului pe adresa de
e-mail avgutuclaudiu@gmail.com. Acţionarii vor
putea participa personal la şedinţele adunării pe baza
unui act de identitate, vor putea mandata printr-o
procură specială o terţă persoană care să participe şi
să voteze în numele lor şi pentru ei, în Adunarea
Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii sau vor
putea vota prin corespondenţă. Lichidator judiciar,
Gutu Claudiu Constantin.

LICITAȚII
Primăria comunei Stremt cu sediul în localitatea
Stemt, comuna Stremt, judeţul Alba, nr. 99, tel. 0258848.101, fax 0258-848.302 organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru vânzarea de
bunuri immobile – 1 lot intravilan – proprietate
private a comunei Stremt, situate administrative în
intravilanul localităţii Geoagiu de Sus, în suprafaţă de
3.137 mp, în vederea executării lucrărilor de
construire locuinţă, casă de vacanţă sau spaţii cu altă
destinaţie. Data limită de depunde a dosarelor de
prezentare este ora 10:00. Licitaţia se va desfăşura în
data de 27.05.2015 începând cu ora 11:00. Informaţii
privind obţinerea documentelor de participare,a cheltuieilor suportate de către ofertanţii interesaţi precum
şi alte informaţii se pot obţine de la sediul Autorităţii
contractante.
Primaria Comunei Grinties, judeţul Neamt, telefon
0233265172, fax 0233265172, email primaria@comunagrinties.ro anunţă licitaţie publică în vederea
concesiunii păşunilor comunele ale comunei Grinţieş
aparţinând domeniului public – lot 2 (38,30 ha), lot 3
(40,68 ha), lot 4 (23,84 ha), lot 5 (7,02 ha), lot 6 (39,99
ha), lot 7 (59,3 ha), lot 8 (28,34 ha), lot 9 (43,30 ha), lot
10 (40,67 ha), lot 12 (lot 31,31 ha), lot 13 (27,94 ha);
Documentaţia de atribuire se va procura de la sediul
primăriei comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, direct sau
electronic, în urma unei solicitări scrise, cu plata
sumei de 75 lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26/05/2015, Orele 12.00. Ofertele trebuie
depuse într-un singur exemplar. Data limită de depunere a ofertelor: 27/05/2015, orele 10.00 la sediul
primăriei Grinţieş, judeţul Neamţ. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27/05/2015, Orele 10.15.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor
apărute: Tribunalul Neamţ, b-dul Republicii nr. 16,
Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel. 0233212294, e-mail:
tr-neamt-scomerciala@just.ro. Informaţii suplimentare la telefon 0233265410 sau mail primaria@
comunagrinties.ro.
Euroinsolv S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al S.C. Transmoldavia S.A societate în insolvenţă, cu sediul social în Piatra Neamţ, str. Petru
Movila nr.27, jud. Neamţ, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Neamţ sub nr. J27/1187/2006, cod unic de înregistrare
RO 2040249, dosar nr. 26438/3/2006, aflat pe rolul
Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, aduce
la cunoştinţă publică generală că vinde prin licitaţie

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, a unor active aparținând: Badulici Doina – Bălileşti, după cum urmează:
Denumire: Autoturism Dacia Logan SD LSDAF, an fabricație 2008, culoare albă.
Valoare [Ron, fără TVA]: 10.700 lei. Preţurile menţionate reprezintă 100% din cele de
evaluare, actualizate cu rata inﬂaţiei, ﬁind prima licitaţie. 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 RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria
Mioveni, 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
21/05/2015, ora 14:00. Licitaţia va avea loc în data de 22/05/2015, ora 11:00:00 la
Mioveni. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept
asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni.

publică cu strigare, la sediul administratorului judiciar, în data de 18.05.2015, ora 12,00 următoarele
bunuri imobile aparţinând debitoarei: bunuri imobile
pornind de la preţul din raportul de evaluare. 1.
Proprietate imobiliară “ Terenuri şi construcţii industriale” situate în Piatra Neamţ, str. Petru Movila nr.
27A, jud. Neamţ identificată prin NCP 1602, CF
58440 constituită din teren în suprafaţă totală de
22638 mp şi construcţii cu suprafaţa construită de
4888 mp ( C1- C15) pornind de la preţul de
12.553.000 lei, exclusiv TVA. 2. Cota parte indiviză de
teren în suprafaţă de 667,84 mp din total suprafaţa
de 2003 mp teren intravilan situat în mun. Piatra
Neamţ, str. Bistriţei, jud. Neamţ, identificat prin NCP
1603 pornind de la preţul de 138.263 lei, exclusiv
TVA. Licitaţia se desfăşoară la sediul lichidatorului
din Piatra Neamţ, str.Duraului, nr.13, jud. Neamţ. Se
aduce la cunoştinţă tuturor celor care pretind vreun
drept asupra imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar până la data de 15.05.2015, ora 14,00. Sunt invitaţi toţi cei care vor să participe la licitaţie să se
prezinte la licitaţie la termenul de vânzare, la locul
fixat în acest scop şi până la data de 15.05.2015, ora
14,00 să prezinte oferte de cumpărare, care vor fi
depuse direct sau prin poştă, dovadă plăţii cautiunii
de 10% şi a taxei de participare de 0,5% din preţul de
pornire, în contul judecătorului sindic
RO50BTRL02801202324598XX deschis la Banca
Transilvania Sucursala Piatră Neamţ, precum şi o
copie după certificatul de înmatriculare, codul fiscal,
actul constitutiv, împuternicirea delegatului pentru
persoanele juridice şi actul de identitate pentru
persoanele fizice, în dublu exemplar (traduse în limba
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română în cazul persoanelor juridice străine). Pasul
de licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Relaţii suplimentare pot fi oferite la sediul
administratorului judiciar sau la tel/fax 0233/236.535.
Administraţia Naţională “Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Siret cu sediul în Bacău, str.
Cuza Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, tel.0234
541646, fax 0234 510050, în calitate de unitate locatoare, anunţă: organizarea în data de 27 mai 2015 a
licitaţiilor publice cu ofertă în plic închis privind
închirierea de bunuri imobile, terenuri situate în
albiile minore ale râurilor, pe raza judeţelor Neamţ,
Vrancea, Bacău şi Suceava. Închirierea are ca scop
înlăturarea materialului aluvionar (exploatare agregate minerale) pentru asigurarea scurgerii optime în
albie. Durata închirierii este de 2 ani. Garanţia de
participare este de 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, respectiv 0,56 lei/mp/an, pentru fiecare dintre
următoarele bunuri imobile: Judeţul Neamţ. Râu
Moldova - Tupilaţi Nord 1 / Tupilaţi 15.000 mp; Râu
Cracău Girov Nord / Girov 25.000 mp. Judeţul
Vrancea Râu Putna- Răchitosu 2 / Garoafa 7.515 mp;
Râu Şuşiţa - Aval Cimitirul Nemţesc /Ţifeşti14.966
mp. Judeţul Bacău - Râu Tazlău Livezi / Livezi
10.000 mp. Hemieni / Scorţeni şi Ardeoani 9.000 mp.
Râu Trotuş - Coţofăneşti / Coţofăneşti şi Urecheşti
24.000 mp. De asemenea, tot la data de 27 mai 2015
vor fi scoase la licitaţie următoarele suprafeţe de teren
situate în albiile minore ale râurilor: 1.533,00 mp albie
minoră râu Tazlău Sărat în localitatea Zemeş, jud.
Bacău la preţul minim de 0,24lei/mp/lună (respectiv
368,00 lei/lună) fără TVA, garanţia de participare

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni 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 Fipa Construct Partener SRL – Mioveni, după
cum urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Maşină tăiat asfalt, 2.100 lei;
Debitator, 850 lei; Motocompresor, 6.250 lei; Microbuz Mercedes, 7.750 lei. Preţurile
menţionate reprezintă 50% din cele de evaluare, actualizate cu rata inﬂaţiei, ﬁind a
treia licitaţie. 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
RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 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 18/05/2015, ora 14:00. Licitaţia
va avea loc în data de 19/05/2015, ora 11:00:00 la SFO Mioveni. Sarcinile care
grevează bunurile sunt: libere. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra
bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Orășenesc Mioveni anunță valoriﬁcarea prin licitație publică cu strigare,
în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală
republicat, a unor active aparținând: Radulescu Florian - Bălilești după cum urmează:
Denumire: Opel Astra Caravan, serie motor 02NE4129. Valoare [Ron, fără TVA]: 5.325
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua 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
RO69TREZ0495067XXX014650, deschis la Trezoreria Mioveni, 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 19/05/2015, ora 14:00. Licitația
va avea loc în data de 20/05/2015, ora 11:00:00 la Mioveni. Bunurile sunt libere de
sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua
anterioară licitației. Relații suplimentare se pot aﬂa de la Serviciul Fiscal Orășenesc
Mioveni, tel. 0248.260665.
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ANUNŢURI

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 Juridice. Anunțul
privind vânzarea pentru bunuri imobile ale SDVV Greaca (Licitația a II-a). Anul 2015
luna Mai ziua 27. 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 27, luna Mai, orele 10, anul 2015, în
localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SDVV Greaca cu domiciliul ﬁscal în localitatea
Greca, județul Giurgiu, cod de identiﬁcare ﬁscală 3401236: a) clădire de locuit și
magazie situată în localitatea Greaca, județul Giurgiu, preț de pornire al licitației
15.075 lei (exclusiv TVA *). *) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru
pentru vânzarea bunurilor imobile taxabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare este / scutit de
TVA conform art. 141, alin. (2), lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menționate:
Nu sunt grevate de sarcini. 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 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 și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și art. 173 din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
la sediul nostru sau la numărul de telefon 0246.212.830, interior 415.

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. 10.300. Nr. 55.241 din
30.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile, 21.05.2015. 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 21.05.2015, ora 10.00, în localitatea Târgoviște, Cal. Domnească nr. 166, se
vor vinde prin licitație publică (licitația a II-a) următoarele bunuri mobile, proprietate a
debitorului S.C. Dragdemama S.R.L. cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str.
G-ral. Ion Emanoil Florescu nr. 7, bl. D12 D, sc. ..., etaj ..., ap. 9, cod de identiﬁcare
ﬁscală 27442675. 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.
Autoutilitară Ford Transit, sursa de energie - motorină, culoare - alb, an fabricație 2003, nr. locuri - 3, sarcină utilă max. - 1443 kg, ITP valabil 27.01.2016, 10.291 lei,
24%; 2. Autoturism Daewoo Matiz, sursa de energie - benzină, culoare - albastru, an
fabricație - 2004, nr. locuri - 5, sarcină utilă max. - 405 kg, ITP valabil 17.04.2016,
2.282 lei, 24%; 3. Autoutilitară Mercedes Benz, sursa de energie - motorină, culoare verde, an fabricație - 1997, nr. locuri - 3, sarcină utilă max. - 690 kg, ITP valabil
04.03.2015, 9.493 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: 07.05.2015.
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fiind de 442,00 lei, în scopul amenajării spaţiului de
lucru necesar montării conductelor de transport ţiţei,
gaze naturale şi amestec, pentru o perioadă de 1 an;
25,00 mp albie minoră râu Tazlău Sărat în localitatea
Zemeş, jud.Bacău la preţul minim de 5,59 lei/mp/lună
(respectiv 140,00 lei/lună) fără TVA, garanţia de participare fiind de 168,00 lei, pentru instalare pile de susţinere pasarele de supratraversare a cursului de apă,
pentru o perioadă de 10 ani. 330,00 mp teren albie
minoră râu Dorna, în municipiul Vatra Dornei, judeţul
Suceava, la preţul minim de 1,03 lei/mp/lună (respectiv
340,00 lei/lună) fărăTVA, garanţia de participare fiind
de 408,00 lei, în scopul realizării lucrărilor de captare a
apei pentru alimentarea cu apă a tunurilor de zăpadă,
pentru o durată de 10 ani. Garanţia de participare poate
fi constituită sub forma unei scrisori de garanţie bancară
eliberată de o bancă din România în favoarea unităţii
locatoare sau a unui ordin de plată, confirmat prin
extras
de
cont,
în
contul
RO51TREZ0615005XXX013935 - Trezoreria Bacău,
CIF 33839263. Condiţiile de participare sunt precizate
în caietul de sarcini. Ofertele vor fi depuse în data de
27.05.2015 până la ora 9, urmând a fi deschise în aceeaşi
zi la ora 10. Caietul de sarcini, în valoare de 1.050,00 lei,
poate fi achiziţionat de la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Siret - birou Patrimoniu sau cu ordin de plata în
contul RO 69TREZ 061502201X013928 - Trezoreria
Bacău CIF: RO18264854, începând cu data de
11.05.2015 şi până în ziua anterioară desfăşurării licitaţiilor. Valabilitatea obligatorie a ofertei este de 90 de
zile de la data deschiderii acesteia. Prezentul anunţ este
postat pe site-ul www.rowater.ro/dasiret la rubrica
anunţuri - licitaţii active.

PIERDERI
Declar nulă fiind pierdută legitimaţia aferentă certificatului de atestare profesională seria V, nr. 202 din

05.10.1992, pe numele Popescu Mihai, pentru calitatea de verificator de proiecte în domeniul construcţii
şi amenajări hidrotehnice pentru exigenţă, rezistenţă
şi stabilitate (A7).
Pierdut legitimaţie seria LRM-N Nr. 00409 eliberată
de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pe numele
Negescu Elena, luptător pentru victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite. Se declară nulă.
Pierdut legitimaţie seria LRM-A Nr. 00368 eliberată
de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pe numele
Agache Costică, luptător pentru Victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 – luptător remarcat prin
fapte deosebite. Se declară nulă.
Pierdut Legitimaţie de revoluţionar cu seria LRM-S,
nr.00052 pe numele Ştefan Gheorghe. O declar nulă.
Pierdut Legitimaţie de revoluţionar cu seria LRM-S,
nr.00946 pe numele Ştefan Niculae. O declar nulă.
Declar nulă Autorizaţie pentru executarea funcţiei
Revizor tehnic vagoane seria 43 nr. 89330/10.10.2012,
emisă de A.F.E.R. pe numele Ion I. Marius Ion.
SC Saga Sănătate SRL comunică că a pierdut documente casa de marcat Aclas CSL28: Cartea de intervenţii; Registrul special; Declaraţia de instalare;
Certificat de atribuire număr fiscal.
SC Saga Sănătate SRL comunică ca a pierdut documente casa de marcat Datecs DP-50: Cartea de intervenţii; Registrul special; Declaraţia de instalare;
Certificat de atribuire număr fiscal.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș.
Serviciul Fiscal Municipal Curtea de 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 Troter Romarg SRL - Curtea de Argeș,
după cum urmează: Denumire: Auto Fiat 178 CYN1A. Valoare [Ron, fără TVA]: 4.650
lei. Prețurile menționate reprezintă 75% din cele de evaluare, actualizate cu rata
inﬂației, ﬁind a doua 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 (plata să
ﬁe efectuată astfel încât în ziua licitației suma să poata ﬁ conﬁrmată ca încasată de
către Trezorerie) în contul RO31TREZ0485067XXX003271 deschis la Trezoreria Curtea
de Argeș, 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
25/05/2015. Licitația va avea loc în data de 26/05/2015, ora 11:00:00, la ediul
Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș. 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 Serviciului Fiscal Municipal Curtea de Argeș,
telefon 0248.722159.

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. Anunț privind
vânzarea bunurilor mobile ale debitorului Turcu Viorel Constantin. 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
21, luna Mai 2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se va vinde
prin licitație publică, a-I-a, bunul mobil, proprietate a debitorului Turcu Viorel
Constantin, cu domiciliul în județul Giurgiu, Str. Pictor Ion Andreescu, nr. 60,
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară: Autoutilitară Dacia IZ
134 PU A/B, s.s.: UU1D46169X2814787, GR-03-LPF. Prețul de evaluare sau de pornire
a licitației (exclusiv TVA): 2.800 lei. Bunurile mobile nu sunt grevate de sarcini.
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 20.05.2015, 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 418, la doamna Marilena Lazarenco.

