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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Primăria Oraș Podu Iloaiei, organizează concurs la sediul Primăriei Oraș
Podu Iloaiei din str. Națională, nr. 53, în
data de 01.08.2016, ora 10.00 și în data
de 02.08.2016 ora 10.00 interviul pentru
ocuparea posturilor vacante de:
Muncitor necalificat. Relații suplimentare la telefon 0232/740656 int.24 sau la
sediul Primăriei oraș Podu Iloaiei– birou
resurse umane.
l UM 01871 cu sediul în Deveselu,
strada N.Bălcescu, nr.17, organizează
concursul pentru ocuparea postului de
inginer specialist IA/studii superioare în
domeniul informaticii și I.T., cu o
vechime în specialitatea studiilor de 6
ani și 6 luni, astfel: -28.07.2016, ora
10.00 -proba scrisă; -03.08.2016, ora
10.00 -proba practică; -09.08.2016, ora
10.00 –interviul; -data limită de depunere a dosarelor la sediul unităţii
–21.07.2016, ora 16.00. Informaţii suplimentare la nr. 0249.515.736.
l S.C.Doly-Com Distribuţie S.R.L.,
punct de lucru: Roma, Jud.Botoșani,
angajează ciontolitori-transatori și
muncitori-fasonare carne, cu experienţă
în domeniu tranșării și fasonării de
min.3 ani, cunoscători de limba engleză,
rusă și ucraineană, scris și vorbit.
CV-urile se vor transmite la adresa de
email: office@dolycom.ro sau fax:
0231.565.955. Relatii la telefon:
0231.565.970, int.123 -Resurse umane.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unui post
contractual vacant: Direcţia generală de
IT și infrastructură statistică: Direcţia
de editare a publicaţiilor statistice- 1
Post Muncitor Calificat treapta I.
Condiţii specifice: -studii medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
specialitatea studiilor: minimum 3 ani.
Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică din Bucu-

rești, Bd. Libertăţii 16, sector 5,
București, în data de 02.08.2016, ora
10.00, proba practică și 05.08.2016,
interviul. 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, București. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute
la art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare la concurs aprobate și
bibliografia stabilită se afișează la sediul
Institutului Naţional de Statistică și pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Institutului Naţional
de Statistică și la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a următoarelor
posturi contractuale vacante: Direcţia
instrumente inovatoare în statistică: -1
post Director. Condiţii specifice: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -vechime în
specialitatea studiilor minimum 3 ani; -2
posturi Expert IA 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;
-vechime în specialitatea studiilor
minimum 6 ani. Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de
Statistică din București, Bd. Libertăţii
16, sector 5, București, în data de
01.08.2016, ora 10:00, proba scrisă și
04.08.2016, interviul. 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
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bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs aprobate și bibliografia stabilită se afișează la sediul Institutului
Naţional de Statistică și pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Institutului Naţional de
Statistică și la numărul de telefon:
(021)317.77.82.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Dolj, cu sediul în Craiova,
str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant, repartizat
pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului naţional de
cadastru și carte funciară, corespunzător funcţiei contractuale de conducere din cadrul Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Dolj- Serviciul
Cadastru- Biroul Înregistrare Sistematică, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni, după cum urmează:
1 post șef birou gr.II, în temeiul HG
286/23.03.2011, modificată și completată. Concursul se va desfășura astfel:
proba scrisă în data de 27.07.2016, ora
10,00, proba interviu în data de
01.08.2016 ora 10,00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă, specializarea
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre și cadastru, vechime în
specialitate de mimin 3 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 19.07.2016
inclusiv, ora 16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la sediul
OCPI tel. 0251.413.128/ 0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail: dj@
ancpi.ro. Persoană de contact: Cocoșilă
Andreea.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 116022/2015. Nr. 301958 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 05 Iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 Iulie 2016, ora 14.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC Hamei Exim SRL, cu sediul în localitatea
Slobozia, str. Șos. Brăilei, nr. 17, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 10259810: Denumirea
bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,
dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Role tablă, diverse tipuri și dimensiuni 497
buc. = 2.227.520 kg, 4.345.952 lei; 2. Uși interior - exterior metalice, diverse tipuri și dimensiuni, 308
buc., 79.694 lei; 3. Uși interior cu tocuri/ broaște, diverse tipuri și dimensiuni, 4.360 buc., 533.286 lei;
4. Membrană anticondens Bilka/ Kooper 2973 role x 75 mp, 445.950 lei; 5. Șuruburi autoﬁletante,
diverse tipuri și dimensiuni, 3.938 cutii, 227.099 lei; 6. Trolere, diverse tipuri și dimensiuni, 1.641
buc., 139.880 lei; 7. Cuie, diverse tipuri și dimensiuni, 192 cutii., 59.623 lei; 8. Faianță/ gresie/ plintă,
diverse tipuri și dimensiuni, 22 box-paleți x 70 mp, 22.260 lei; 9. Burlan, 1/3/4 m, 652 buc., 19.555
lei; 10. Jgheab, 2/3/4 m, 320 buc., 8.089 lei; 11. Accesorii burlane 426 cutii, 6.710 lei; 12. Stâlpi
metalici de susținere, 17 buc., 332 lei; 13. Scoabe, 1 container, 469 lei; 14. Ancore, 1 container, 225
lei; 15. Mobilier baie, 148 buc., 16.650 lei; 16. Mobilier birou, 62 buc., 7.440 lei; 17. Saltele pat, cod
8202, 116 buc., 8.700 lei; 18. Tablă maro, diverse dimensiuni 1,5/1,9/2/2,5 m, 10.697 buc., 218.289
lei; 19. Tablă zincată 1,95/2 m, 10.000 buc., 157.500 lei; 20. Tablă resturi de diferite dimensiuni,
1.100 buc., 4.125 lei; 21. Tablă 2 mm * 2 m, 1.400 buc., 22.050 lei; 22. Tablă ondulată 4 m, 18 buc.,
500 lei; 23. Chiuvetă ceramică, 79 buc., 10.073 lei; 24. Plasă îmbinare - ﬁbră de sticlă, 2.790 role,
129.735 lei; 25. Vată minerală, 30 valuri, 270 lei; 26. Rigips, 328 foi, 6.150 lei; 27. Proﬁle construcții
rigips, 480 buc., 3.024 lei; 28. Proﬁle rigips UVE, 135 buc., 851 lei; 29. Sârmă ghimpată, 70 colaci,
4.358 lei; 30. Panouri sandwich pentru construcții, de diferite dimensiuni, 150 buc., 157.200 lei; 31.
Ulei de măsline extravirgin cu termen valabilitate expirat 6.936 sticle * 0,75 l, 13.618 lei. Cota TVA/
neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în
cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Iulie 2016, ora 16.30:
oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10%
din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI
beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar
sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. 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. 260261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală 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 0243.237140, interior 184, 186. Data aﬁșării: 07.07.2016.

CITAȚII
l Se citează Moras2sons SRL, cu sediul
în mun. Craiova, str. Vasile Conta, bl.
U2, et. 1, jud. Dolj, pentru Judecătoria
Pitești, în data de 16.08.2016, ora 8,30,
C o m p l e t C 2 - 3 , î n D o s a r u l n r.
3430/280/2016, în contradictoriu cu
Total Distribution Group Argeș SRL
Pitești.
l Armancu Rozina este chemată la
Judecătoria Rupea, personal la interogatoriu, în 25.07.2016, ora 12.00, Dosar
nr. 876/293/2015, în proces cu Pușcaș
Livia și Pușcaș Gabriela- Rozina, pentru
partaj succesoral.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Vâlcea,
cheamă în judecată pe numiţii: Aftin
Filofteia-Antoanela, domiciliată în com.
Ionești, sat Ionești, jud. Vâlcea în calitate
de intimată în dosarul civil nr.
1643/90/2016, cu termen de judecată în

data de 20.07.2016, având ca obiect
menţinerea măsurii de protecţie
specială, af lat pe rol la Tribunalul
Vâlcea; Cristea Gheorghe și Cristea
Daniela, domiciliaţi în com. Bujoreni,
sat Bogdănești, jud. Vâlcea, în calitate de
intimaţi în dosarul civil nr. 1690/90/2016.
cu termen de judecată în data de
20.07.2016, având ca obiect instituirea
unei măsuri de protecţie specială, aflat
pe rol la Tribunalul Vâlcea.

DIVERSE
l Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea procedurii simplificate de insolventa privind pe Simetric Industrial
SRL, cu sediul în Comună Tinosu, sat
Tinosu, nr. 196, judeţul Prahova,
J29/308/2013, CUI 31283888, Tribunalul
Prahova, dosar nr. 3216/105/2016.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
26/07/2016, termenul tabel preliminar
05/08/2016, termen tabel definitiv

30/08/2016, adunarea creditorilor va
avea loc la 29/08/2016 ora 11 la sediul
lichidatorului judiciar.
l Tempo Insolv SPRL anunţa deschiderea procedurii generale de insolventa
privind pe Loulou Boutique SRL, cu
sediul în Voluntari, Sos. Pipera-Tunari,
n r. 3 3 , c a m e r a 1 3 , j u d . I l f o v,
J23/2531/2012, RO 30622099, dosar nr.
1104/93/2016 la Tribunalul Ilfov.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor
05/08/2016, termenul tabel preliminar
25/08/2016, termen tabel definitiv
20/09/2016, adunarea creditorilor va
avea loc la 01/09/2016 ora 12 la sediul
administratorului judiciar din Ploiești,
P-ta Victoriei, nr. 7, bl. A Est, sc. D, ap.
51, judeţul Prahova.

LICITAȚII
l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, anunţă că din eroare s-a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 74151/2012. Nr. 301956 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 05 Iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 Iulie 2016, ora 15.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului gajist SC Euroinvest SRL, pentru recuperarea
obligațiilor ﬁscale ale debitoarei SC SMD Electronic SRL, cu sediul în localitatea Slobozia, str. Chimiei,
nr. 10, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 15343678: Denumirea bunului mobil, descriere
sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 1.
Autogreder YTO PY 180-C2, fără motor, an fabr. 2008. Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA: 40.618
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Iulie 2016, ora
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ
3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției
se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu
sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală 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 0243.237140, interior 186, 286.
Data aﬁșării: 07.07.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 13879/2015. Nr. 301955 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile. Data: 05 Iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 Iulie 2016, ora 11.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, Bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri mobile, proprietatea debitoarei SC La Nela Fetesteanu SRL, cu sediul în localitatea
Slobozia, str. Ialomiței, nr. 2, jud. Ialomița, cod de identiﬁcare ﬁscală 30124922: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este
cazul), Preț unitar de pornire a licitației, exclusiv TVA: 1. Mașină de gătit cu gaz Zanussi ZCG61211XA,
an 2014, funcțional, 427 lei; 2. Masă cu plan cald și lampă Cozum Mutfak, an 2014, funcțional x 2
bucăți, 3.403 lei; 3. Element suport împinge tava, din inox, an 2014, funcțional x 2 bucăți, 212 lei; 4.
Masă rotundă, an 2014, funcțional x 20 bucăți, 63 lei; 5. Scaun Bistro, an 2014, funcțional x 80 bucăți,
22 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *: 20%. * Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri
să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până cel târziu în data de 25 Iulie 2016, ora
16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (care se va vira în contul RO19TREZ
3915067XXX005404, CUI beneﬁciar: 29511925, la Trezoreria mun. Slobozia, iar restituirea garanției
se va face în cont bancar sau cont card); 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. La licitație nu poate participa debitorul în nume propriu
sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la
instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu
modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015
privind Codul de Procedură Fiscală 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 0243.237140, interior 184, 186.
Data aﬁșării: 07.07.2016.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
publicat în ziarul Jurnalul Naţional
ediţia din 05.07.2016, şedinţele de licitaţie din datele 18.07.2016, 27.07.2016,
10.08.2016, 24.08.2016, 17.09.2016 şi
21.09.2016 organizate pentru vânzarea
următoarelor terenuri situate în com.
Păuleşti, sat Cocoşeşti, în suprafaţa de
3248 mp, 800 mp, 2935 mp, 4607 mp,
3800 mp, 960 mp, în suprafaţa de 2079
mp, 2145 mp, 2223 mp, 2998 mp, în
realitate zilele de licitaţie sunt:
19.07.2016, 21.07.2016 şi 26.07.2016.
l Spitalul Clinic CF Craiova organizeaza procedura de licitatie publica
deschisa pentru inchirierea spatiului in
suprafata de 539,50mp, situat In Bd.
Stirbei Voda, nr.2, Craiova, in vederea
realizarii de activitati medicale neconcurentiale, sedii de birouri, alimentatie
publica, magazine generale, magazine
nealimentare, etc. Caietul de sarcini se
achizitioneaza zilnic de luni pana vineri
inclusiv, intre orele_9.00-14.00 de la
secretariatul Spitalului Clinic CF Craiova,achitand contravaloarea sumei de
100lei.Ofertele se vor depune la sediul

Spitalului Clinic CF Craiova, bd.Stirbei
Voda nr.6, etaj 6 -Secretariat, pana la
data de 14.07.2016,_ora_10,00 si se vor
deschide la ora_11,00 in aceeasi data.
Informatii suplimentare la tel.
0251/532.436
l Subscrisa Prosolvenţa I.P.U.R.L, în
calitate de Lichidator judiciar al debitorului S.C. Prodvit Contract S.R.L,
conform Încheierii de şedință din data
de 16.06.2016 pronunţată de Tribunalul
Specializat Argeş, în dosarul
198/1259/2016, în temeiul art. 99 - 100
din Legea nr. 85/2014, NOTIFICĂ: 1)
Deschiderea procedurii simplificată de
insolvenţă împotriva debitorului S.C.
Prodvit Contract S.R.L prin Încheieriea
de şedință din data de 16.06.2016
pronunţată de Tribunalul Specializat
Argeş, în dosarul 198/1259/2016. 1.1.
Debitorul S.C. Prodvit Contract S.R.L.
are obligaţiile prevazute de art. 82 şi 84
din Legea nr. 85/2014. 1.2. Creditorii
debitorului S.C. Prodvit Contract S.R.L.
au posibilitatea de a formula opoziţii la
deschiderea procedurii în termen de 10

zile de la notificarea prevazută de art.
147 din lege. 1.3. Creditorii debitorului
S.C. Prodvit Contract S.R.L. trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
1.3.1. Termenul pentru depunerea cererii
de admitere a creanţei: Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitorului
este 27.07.2016. În temeiul art. 114 din
Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi
privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului. 1.3.2. Alte
termene stabilite prin hotărârea de
deschidere a procedurii: Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea, comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.08.2016.
Termenul limită pentru introducerea
eventualelor contestaţii la tabelul preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar. Termenul de soluţionare a contestațiilor şi de itocmire a

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal
Orășenesc Pucioasa. Dosar de executare nr. 128/2008. Nr. 13359/05.07.2016. Anunțul privind
vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2016, luna Iulie, ziua 21. În temeiul art. 250, alin. (1) din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 21 iulie, anul 2016, ora
12.00, în localitatea Pucioasa, str. Republicii, nr. 118, se vor vinde prin licitație publică (ședința I - a),
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Duta Constantin, cu domiciliul fiscal în localitatea
Buciumeni, județul Dîmbovița: - Teren extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 862 mp, situat în
localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare cumpărare nr. 1328/06.05.2014, evaluat la suma de 7.263 lei; - Teren extravilan - categoria fâneață,
în suprafață de 647 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu Mare, jud. Dâmbovița, deținut în
baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1328/06.05.2014, evaluat la suma de 5.448 lei; - Teren
extravilan - categoria fâneață, în suprafață de 934 mp, situat în localitatea Buciumeni, punct Lacu
Mare, jud. Dâmbovița, deținut în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 1400/12.05.2014,
evaluat la suma de 8.171 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile
este 20%, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015. 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 al licitației; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie
după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele
juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie
după actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând
să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din
Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9 din Legea 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la
telefon numărul 0245.760.698; persoană de contact: Scripi Călin. Data afișării: 07.07.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice . Dosar de executare nr. 115629/2009. Nr. 301957 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data 05 iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2), din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 Iulie 2016, ora 13,00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde
prin licitație publică următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Comcereal SA, cu sediul în
localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr. 137, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 8415941:
Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire a licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/
scutit *; 1. Clădire “Sediu banca” S+P+E, în Sc sol=721 mp, S desfașurată=2163 mp, structură din
beton armat cu închideri din zidărie, an PIF 1994, situată în localitatea Slobozia, bd. Matei Basarab, nr.
137, jud. Ialomița; 2. Terenul aferent în S=6073,65 mp este concesionat și nu face obiectul vânzării,
2.769.940 lei, scutit. * Cota de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor
imobile este: scutit, în conformitate cu art. 292, alin.(2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 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 cel târziu în data de 25 iulie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în
cazul vânzării la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației (care se va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la
Trezoreria municipiului Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card);
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate
română, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare, tradus în limba română; pentru persoanele fizice
romane, copie după 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. La licitație
nu poate participa debitorul în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art.260 - 261 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit
dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 07.07.2016.

tabelului definitiv de creanțe este
30.08.2016. 2) Adunarea creditorilor: Se
notifică faptul că prima Adunare a
creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în data de 12.08.2016,
ora 10,00, având ca ordine de zi: desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/ înlocuirea lichidatorului
judiciar, cât şi stabilirea onorariului
acestuia; 3) Deschiderea procedurii
generale de insolvenţă se notifică O.R.C.
de pe lângă Tribunalul Specializat
Argeş.
l Anunţ pentru licitaţie privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea masei
lemnoase în faza „drum auto”. Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Comunal
Romuli RA, cu sediul în Comuna
Romuli, Strada Principală, nr.363,
Jud.B-N, telefon: 0762.243.406, fax:
0363.816.834, e-mail: oscromuli@yahoo.
com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
21.07.2016, ora 12.00. Locul desfăşurării
licitaţiei: sediul OSC Romuli RA. Tipul

licitaţiei: publică, deschisă, cu strigare.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin HG 924/2015. Data şi ora
organizării preselecţiei: 13.07.2016, ora
10.00. Data şi ora-limită până la care
poate fi depusă documentaţia pentru
preselecţie şi licitaţie: 12.07.2016, ora
16.00. Lista loturilor care se licitează,
preţul de pornire a licitaţiei, pasul de
licitaţie şi valoarea garanţiei pentru
fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.
ro. Volumul total de masă lemnoasă
fasonată oferit la licitaţie este de
70,14mc, din care pe sortimente: lemn
pentru furnire estetice, lemn pentru
furnire tehnice, lemn pentru cherestea:
70,14mc, lemn rotund şi despicat pentru
industria celulozei şi hârtiei, lemn
pentru mina, lemn pentru PAL şi PFL,
lemn rotund de răşinoase şi foioase
pentru construcţii, lemn de foc şi,
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respectiv pe specii şi grupe de specii:
-răşinoase, -fag: 54,24mc, -paltin:
15,9mc, -frasin, -tei, -plop tremurător.
Masa lemnoasă fasonată rămasă
neadjudecată după încheierea licitaţiei
nu se poate adjudeca prin negociere, în
aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de
prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. Neachitarea masei
lemnoase adjudecate în termen de
maxim 10 zile lucrătoare, din culpa
exclusivă a operatorului economic/
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru
masa lemnoasă respectivă şi pierderea
garanţiei aferente. Caietul de sarcini va
putea fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de
06.07.2016. În conformitate cu prevederile art.56, aliniat (3), lit.c, nu vor fi
admişi la licitaţie operatorii economici/
grupurile de operatori economici care au
datorii restante faţă de administratorul
fondului forestier proprietate publică a
unităţii administrativ-teritoriale sau faţă

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice . Dosar de executare nr. 11580 / 2014. Nr. 301953 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data 05 iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 iulie 2016, ora 12.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1,cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietatea debitoarei SC Amy Prest SRL, cu sediul în localitatea Sudiți,
jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 24354633: Denumirea bunului imobil, descriere sumară (se
vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Preț de pornire al
licitației, exclusiv TVA,lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Clădire “Cazan țuică” în S=101 mp,
fundație beton, zidărie portantă cărămidă, uzură avansată, racordat electricitate și teren aferent în
S=101 mp, situate în intravilanul localității Sudiți, tarla 41, parcela 1908/1, 27.426 lei, scutit. * Cota
de taxă pe valoarea adăugată, aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit, în
conformitate cu art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 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 cel târziu în data de 25 iulie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la
licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se
va vira în contul RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la Trezoreria municipiului
Slobozia, iar restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei
care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după
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 după
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. La licitație nu poate participa
debitorul, în nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat
poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9,
alin. (2), lit. d) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0243.237.140, interior 184, 186. Data afișării: 07.07.2016.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. F13715 / 2015. Nr. 301954 din 05.07.2016.
Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. Data 05 iulie 2016. În temeiul art. 250, alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, se face
cunoscut că, în ziua de 27 iulie 2016, ora 10.00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice
Ialomița, bd. Matei Basarab, nr. 14, et. 1, cam. 120, jud. Ialomița, se vor vinde prin licitație publică
următoarele bunuri imobile, proprietatea garanților ipotecar – constituitori: Bleoaja Rodica și Badea
Florin, pentru recuperarea obligațiilor fiscale ale debitoarei Bleoaja Rodica I.I., cu sediul în localitatea
Andrășești, jud. Ialomița, cod de identificare fiscală 28668361: Denumirea bunului imobil, descriere
sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile,dacă este cazul), Preț de
pornire al licitației, exclusiv TVA, lei, Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *; 1. Teren arabil în S=5102 mp,
situat în intravilanul localității Andrășești, tarla 90, parcela 596 și 597, 29.895 lei, scutit. * Cota de
taxă pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile este: scutit, în conformitate cu
art. 292, alin.(2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 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 cel târziu
în data de 25 iulie 2016, ora 16.30: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, dovada plății
taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (care se va vira în contul
RO19TREZ3915067XXX005404, CUI beneficiar 29511925, la Trezoreria municipiului Slobozia, iar
restituirea garanției se va face în cont bancar sau cont card); împuternicirea persoanei care îl
reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie după 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 după 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. La licitație nu poate participa debitorul în
nume propriu sau prin persoane interpuse. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 - 261 din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 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 0243.237.140,
interior 184, 186. Data afișării: 07.07.2016.
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ANUNȚURI

de proprietar. Pentru informaţii şi date
suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, tel.0762.243.406.
l Organizatorul licitaţiei: Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Valea Haţegului
R.A., cu sediul în localitatea Densuş,
nr.35, jud.Hunedoara, având telefon:
0254.775.045, Fax: 0254.775.045 şi
adresa de e-mail: os.valeahategului@
gmall.com. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 21.07.2016, ora 10.00. Locul desfăşurării licitaţiei: O.S.VI.Haţegului, Densuş,
nr.35, Hunedoara (sediul ocolului). Tipul
licitaţiei: Licitaţie publică în plic închis.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificate a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului,
nr.924/2015. Data şi ora organizării
preselecţiei: 14.07.2016, ora 10.00. Data
şi ora limită până la care poate fi depusă

documentaţia pentru preselecţie şi
înscrierea la licitaţie: 13.07.2016, ora
14.00. Lista partizilor/loturilor care se
licitează, preţul de pornire a licitaţiei
pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la
sediul organizatorului şi pe site-ul: www.
ocolaederegim.ro. Volumul total de masă
lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este
2223mc din care: 274mc produse conservare, 393mc produse accidentale 2,
1.556mc produse secundare-rarituri şi,
respectiv, pe specii şi grupe de specii:
-răşinoase: 388; -fag: 1.158; -qvercinee:
36; -diverse tari: 607; -diverse moi: 34.
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, nu se
poate adjudeca prin negociere, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi
de alte reglementări în vigoare. Pentru
masa lemnoasă pe picior neadjudecată la
licitaţia din 21.07.2016, se va organiza o a
doua şedinţă de licitaţie în cursul lunii
august 2016, la o dată ce va fi anunţată

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Serviciul Fiscal
Municipal Câmpulung anunță valorificarea prin licitație publică cu
strigare, în conformitate cu prevederile Codului fiscal și ale
Codului de procedură fiscală republicat, a unor active aparținând
Bacircel Georgel Întreprindere Individuală – Rucăr, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Autoturism Ford
Fiesta; an fabricație 2007, nr. înmatriculare AG-30-RLK, 9.200 lei.
Prețurile menționate reprezintă 50% din cele de evaluare,
actualizate cu rata inflației, fiind a treia licitație. Pentru bunurile
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru
bunurile solicitate) în contul RO78TREZ0475067XXX004233,
deschis la Trezoreria Campulung Argeș, dovada că nu au obligații
fiscale restante, precum și celelalte documente specificate la art.
250 din Legea 207/2015, până în ziua de 20.07.2016. Licitația va
avea loc în data de 21.07.2016, ora la Sediul SFM Câmpulung, str.
NegruVodă, nr. 117 - corp Muzeu. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor, să
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se
pot afla de la Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, telefon
0248.510.098.

publicitate
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ulterior. Caietul de sarcini poate fi
procurat la sediul Ocolului Silvic Valea
Haţegului, începând cu data de
07.07.2016, valoarea caietului de sarcini
fiind de 100Lei+TVA. Alte informaţii
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: -După închiderea şedinţei de
preselecţie, organizatorul licitaţiei va
anunţa telefonic şi prin e-mail fiecare
operator economic înscris pentru licitaţie
dacă a fost sau nu admis pentru a participa la licitaţie; -în acest sens, toţi operatorii economici sunt obligaţi să depună la
preselecţie şi o fişă cu numărul de telefon
valid şi adresa de e-mail pe care se poate
comunica; -conform noului Regulament
de vânzare a masei lemnoase, toate documentele solicitate prin caietul de sarcini,

trebuie depuse înainte de data preselecţiei. După închiderea şedinţei de preselecţie nu mai pot fi admise nici un fel de
act solicitat pentru preselecţie; -După ce
operatorul economic a fost anunţat cu
privire la rezultatul preselecţiei, în cazul
în care a fost admis pentru a participa la
licitaţie, este obligat ca până în data de
21.07.2016, anterior orei începerii licitaţiei să achite taxa de participare la licitaţie în valoare de 100 Lei+TVA, şi
garanţiile aferente partizilor/loturilor,
care vor fi licitate, garanţii ce vor fi
plătite la caseria ocolului (în condiţiile
legii), sau în contul:
R046BTRL02201202G71290XX, deschis
la Banca Transilvania Haţeg. Pentru
informaţii şi date suplimentare vă puteţi

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. În
conformitate cu prevederile O.G. 14/2007 republicată, A.J.F.P.
Prahova organizează pe data de 20.07.2016, orele 10.00, la
sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Prahova, din
localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502B, licitație
publică deschisă în vederea vânzării următoarelor bunuri intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului: - Casă din
cărămidă, cu fundație de beton și învelită cu țiglă, în suprafață de
70 mp, an construcție 1944, anexa în suprafață de 44 mp și teren
intravilan în suprafață de 250 mp, situat în comuna Măgureni, sat
Măgureni, nr. 43,Tarla 19, Parcela Cc 2089, județul Prahova,
intabulat, preț pornire - 55.000 lei. Pasul de licitație este de 1.000
de lei. Condițiile de participare la licitație: conform H.G. 731/2007
republicată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea
modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit
legii, în proprietatea privată a statului, cei interesați vor achita o
garanție de participare de 10% din prețul de pornire al licitației, în
contul RO98TREZ5215005XXX000089, deschis la Trezoreria
Ploiești, cod unic de înregistrare 2844936 și vor depune
documentele de participare la licitație, prevăzute la art. 24, alin. 1
din hotărârea sus menționată, până pe data de 18.07.2016, ora
16.00. Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la
telefon 0244.407.710, interior 555 sau la sediul A.J.F.P. Prahova
din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, camera 502 B,
Compartiment Valorificare Bunuri.

adresa organizatorului licitaţiei: Resp.
fond Forestier -Ing.Danciu Andrei, Tel:
0762.257.833, Resp.Pază şi Protecţie
- I n g . Vi r v o n i A l i s a M i r e l a , Te l :
0762.259.681 -la telefon ocol:
0254.775.045, la fax: 0254.775.045 şi
prin e-mail: os.valeahategului@gmail.
com

PIERDERI
l S.C. Zibraco Serv S.R.L. Bucuresti,
Str.Banul Udrea, Nr.8; CUI 30083369;
J40/4426/2012. declara pierdut declaratiile de instalare pentru casele de
marcat DATECS DP 25 BT cu seriile
2202086, respectiv 22020857. Le
declaram nule.

l Pierdute Document Interbus nr. 5970,
Documente Nationale nr. 13230, 13231,
27864, 27865, Documente UE nr.
2010657, 2004926, 2010667, 2010666,
2004906 emise pentru SC Hagi Mil Pan
SRL. Le declar nule.
l Pierdut atestat profesional transport
marfa si persoane, atestat ADR si card
tahograf eliberate pe numele Diaconu
Razvan Marian. Le declar nule.
l Declar pierdut (nul) Proces verbal de
predare- primire a locuinţei Anexa nr.5
nr. 9288/15.09.1992 emis de Societatea
Comercială „Administrare- CazareCantine S.A. pe numele Vasile Gheorghe
şi Vasile Victoria.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Argeș anunță valorificarea prin
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului
fiscal și ale Codului de procedură fiscală republicat, a unor active
aparținând: SC Valahia Investments SRL - Pitești, după cum
urmează: Denumire, Valoare [Lei, fără TVA]; Elevator cu 2
coloane. 4000 kg Hussbaum - 3 bucăți, 27.000 lei; Elevator 3000
kg Hussbaum, 3 bucăți, 24.075 lei; Elevator cu 4 coloane
Hussbaum - 1bucată, 15.975 lei; Cabină de vopsit Prestige
7,2/B-M - 1 bucată, 56.025 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
RO17TREZ0465067XXX013347, deschis la Trezoreria Pitești,
dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte
documente specificate la art. 250 din Codul de procedură fiscală
republicat, până în ziua de 19.07.2016, ora 14.00. Licitația va
avea loc în data de 20.07.2016, ora 11.00, la Sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2, camera 5.
Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un
drept asupra bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de
executare, sub sancțiunea decăderii, până în ziua anterioară
licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul
Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, mezanin 2,
camera 5, tel. 0248.211.511 - 3410.

