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OFERTE SERVICIU

CITAȚII

CUMPĂRĂRI DIVERSE

Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu 
experienţă: receptioner, animator (fire socia-
bilă şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, 
bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser. 
0722.268.866.

Ministerul Afacerilor Interne organizează 
concurs pentru ocuparea a 4 posturi vacante, 
corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie 
din cadrul Direcţiei Generale pentru Moni-
torizarea, Controlul Operaţional şi Inspecţia 
Activităţii Serviciilor de Ambulanţă şi UPU/
CPU, Serviciul Control Operaţional şi 
Inspecţia Activităţii Serviciilor de Ambulanţă 
şi UPU/CPU, după cum urmează: -3 posturi 
corespunzătoare funcţiei publice de execuţie 
de inspector, clasa I, grad profesional supe-
rior; -1 post corespunzător funcţiei publice de 
execuţie de inspector, clasa I, grad profesional 
principal. Concursul se organizează la sediul 
Ministerului Afacerilor Interne, Piaţa 
Revoluţiei nr. 1A, Sector 1, în data de 
11.05.2015 ora 10,00 -proba scrisă. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în termen de 
20 zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României Partea a III-a, 
la sediul Ministerului Afacerilor Interne, 
telefon 021/264.85.03. Dosarul trebuie să 
conţină documentele prevăzute la art. 49 din 
H.G. nr. 611/2008. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia stabilită se afişează la 
sediul Ministerului Afacerilor Interne şi pe 
site-ul instituţiei.

Primăria comunei Victoria, judeţul Iaşi, orga-
nizează în data de 30.04.2015, orele 10,00, la 
sediul din satul Victoria, comuna Victoria, 
judeţul Iaşi, licitaţie publică deschisă cu stri-
gare, pentru vânzarea terenului în suprafaţă 
de 1184 mp situat în intravilanul satului 
Icușeni, comuna Victoria, judeţul Iaşi, identi-
ficată în CF 62875/2015 UAT Victoria, în 
suprafaţa de 1184 mp - 1554 lei. Ofertele 
trebuie depuse până cel târziu la 29.04.2015, 
orele 14:00 la sediul Primăriei comunei 
Victoria – Compartimentul Juridic, Conten-
cios, Achiziţii, iar data limită pentru solici-
tarea clarificărilor este 24.04.2015, orele 
16:00. Informaţii suplimentare se obțin de la 
secretarul comunei la numărul de telefon 
0232/295120.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guver-
nului României nr. 286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant core-
spunzător funcţiilor contractuale şi a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personal-
ului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările si 
completările ulterioare, vă transmitem 
alăturat următorul anunţ în vederea 
publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea a lll-a, în data de 08.04.2015: „Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u  o c u p a r e a 
următoarelor posturi vacante: -1 post de 
economist 1A, la Serviciul Financiar-Con-
tabilitate; -1 post de asistent medical debu-
tant, la Clinica de Neuropsihiatrie Infantila; 
-1 post de brancardier, la Clinica de Neurop-
sihiatrie Infantila; -1 post de infirmier, la 
Clinica de Neurologie II; -1 post de infirmier 
debutant, la Clinica de Neurologie II; -1 post 
de ingrijitoare de curăţenie, la Clinica de 
Neurologie I. Condiţiile de ocuparea a postu-
rilor: - Economist 1A: studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, 
in domeniul economic, diploma de maşter, 
experienţă în domeniul economic, vechime in 
specialitate minim 6 ani si 6 luni; - Asistent 
medical debutant: studii medii, postliceale, 
superioare in domeniul medical, diploma de 
asistent medical; - Infirmier: studii generale, 
curs de infirmier şi vechime minim 6 luni ca 
infirmier; - Infirmier debutant: studii generale 
si declaraţie pe propria răspundere ca in 
cazul admiterii la concurs, se obliga sub 
sancţiunea desfacerii contractului de munca, 
sa obtina atestat de infirmier; - Brancardier si 
ingrijitoare de curăţenie sunt necesare studii 
generale / minim 8 clase; Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Clinic de Neurop-
sihiatrie Craiova, in data de: - Proba scrisă 
- 4.05.2015 ora 10.00; - Proba interviului - 
6.05.2015 ora 12.00. Dosarele se depun 
începând cu data de 08.04.2014 orele 08.00 si 
până la data de 23.04.2015 orele 15.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0251.431189, persoana de contact: Ec. 
Godinei Viorica - Manuela, secretar comisie.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, aflată în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează 
în data de 11 mai 2015, ora 10:00, proba 
scrisă a concursului pentru ocuparea a 7 
posturi vacante de execuție cu contract indi-
vidual de muncă pe perioadă nedeterminată, 

astfel: -1 post de Consilier gr.IA– D.C.A.– 
S.C.T.- Studii de specialitate: studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă/ studii universitare 
de licență: științe inginerești/ economice/ 
juridice; Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani; Vechime în domeniul gestiunii 
sau controlului/ auditului fondurilor publice 
ori în domeniul controlului/ auditului fondu-
rilor private de cel puţin 3 ani (dovedită prin 
coroborarea informaţiilor din carnetul de 
muncă sau adeverinţa de salariat, CV şi fişa 
de post ) * conform OUG 66/2011; -1 post de 
Consilier gr.IA– D.A.T.L.I.N.A.- S.L.- Studii 
de specialitate: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă/ studii universitare de licență: 
științe inginerești/ sociale (economice, 
juridice, administrative, politice, sociologie); 
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 
an; -1 post de Consilier gr.IA– D.A.T.L.I.N.A.- 
S.I.N.- C.E.- Studii de specialitate: studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență/ echivalentă / studii 
universitare de licență ştiinţe inginereşti/
sociale (economice, juridice, administrative)/ 
arhitectură/ matematică și științe ale naturii; 
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 
an; -1 post de Consilier gr.IA– D.C.P.– S.M.- 
Studii de specialitate: studii superioare de 
lungă durata absolvite cu diplomă de licenţă/ 
echivalenta/ studii universitare de licenţă 
ştiinţe inginereşti/ sociale (economice, admin-
istrative, juridice); Vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an; -1 post de Consilier 
gr.IA– S.R.D.- Birou Axa II- Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență/ echivalentă/ 
studii universitare de licență economice; 
Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 
an; -1 post de Consilier gr.IA– C.R.F.I.R. 8 
Bucureşti– Ilfov– S.I.B.A.– C.E.- Studii de 
specialitate: studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă/ echivalenta/ 
studii universitare de licenţă ştiinţe ingi-
nereşti/ sociale (economice, juridice, politice)/ 

medicină veterinară/ arhitectură; Vechime în 
specialitatea studiilor: minim 1 an; -1 post de 
Consilier gr.IA– O.J.F.I.R. Bihor– S.A.F.P.D.– 
C.E.- Studii de specialitate: studii superioare 
de lungă durata absolvite cu diplomă de 
licenţă/ echivalenta/ studii universitare de 
licenţă ştiinţe inginereşti/ sociale (economice, 
juridice, administrative)/ medicină veteri-
nară/ matematică și științe ale naturii/ biol-
ogie; Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 1 an; Data limită de depunere a 
dosarelor de concurs: 23.04.2015, ora 16:30, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, 
Bucureşti. Proba scrisă a concursului se va 
desfășura în data de 11.05.2015, ora 10:00, la 
sediul AFIR, str. Ştirbei Vodă. nr.43, sector 1, 
Bucureşti. Interviul va avea loc în data de 
15.05.2015, ora 10:00, la sediul AFIR, din str. 
Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, București. Date 
de contact secretar comisie concurs- Direcția 
pentru Gestiunea Performanțelor Profesio-
nale și Recrutare- Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale: nr. tel. 031.860.25.33 
-Raluca Marcu.

Anticariat Aurora cumpărăm cărţi vechi şi 
noi, tablouri, grafică, porţelan, statuete, 
argintărie, obiecte Galle, Daum-Nancy, alte 
o b i e c t e .  D e p l a s a r e  l a  d o m i c i l i u . 
0751.22.11.66.

Se citează Pintilie Marius Petru şi Sălăgeanu 
Angela, la Judecătoria Botoşani, în dosarul 
nr. 3237/193/2014, termen 24.04.2015.

Se citează Chiţu Gheorghe, în calitate de 
pârât, cu domiciliul în comuna Câineni, sat 
Cainenii Mari, judeţul Vâlcea, la Judecătoria 
Brezoi, în dosar nr. 797/198/2014, cu termen 
la 23.04.2015, obiect hotărâre care să ţină loc 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția 

Națională de Administrare Fiscală. 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 

Publice Ploiești. Administrația Județeană 

a  F i n a n ț e l o r  P u b l i c e  G i u r g i u . 

Compartimentul Valorificare Bunuri. 

Anunț: Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Giurgiu, cu sediul în 

Giurgiu, șoseaua București nr. 12, 

valorifica prin vânzare directă cantitatea 

de 2.275 litri motorină, intrată, potrivit 

legii, în propietatea privată a statului, 

conform prevederilor OG nr. 14/2007, la 

prețul de 4,80 lei/litru, inclusiv TVA. 

Informații suplimentare se pot obține la 

sediul A.J.F.P. Giurgiu - Compartiment 

Valorificare Bunuri, aflat la parterul 

sediului, telefon 0246.216705, interior 

138.
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de act autentic de vânzare-cumpărare, recla-
manta fiind Lupu Daniela.

Se citează pârâtul Cumpătă Traian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Paşcani, 
str. Mihail Eminescu nr. 13, bl. B8-1, sc. D, ap. 
4, jud. Iaşi, la Judecătoria Paşcani, str. 
Grădiniţei nr. 8, la data de 04.05.2015, ora 

9,00, complet C2 MF, în dosarul nr. 
5417/866/2014, având ca obiect divorţ fără 
minori, în contradictoriu cu reclamanta 
Cumpătă Jăniţa.

Stoian Alin Florin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Filipeni, sat Mărăşti, jud. 
Bacău, este citat în calitate de pârât în 

dosarul civil de divorţ nr.123/200/2015, la 
Judecătoria Buzău, pentru termenul din 
15.04.2015, reclamantă  fiind Stoian 
Ana-Maria.

Se citează Akhlaq  Ahmed,  în proces cu 
Tabara Andreea  Magdalena, la Judecătoria  
Buzău, în 20.05.2015, orele 9.00, dosar 
21477/200/2014, divorţ.

Cîmpan Ieronim, reclamant în Dosar nr. 
248/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, cheamă 
în judecată pârâţii Şiot Grigore şi soţia Bora 
Maria, Dejan Floarea, Seinbrienger Ezechil, 
Steinbringer Dochia, Streinbringer Ştefan, 
Bora Toader, Bora Leon, Bora Gavrilă, Bora 
Eufrosina, Bora Ioana, Pop Iuliu, Şiott 
Todosia, Siott Grigore. Şiott Florin, Siott 
Tekla, Şiott Dochia, Şiott Şofronia, Şiott 
Ileana, Şiott Valer, Bora Ioan, Bora Pavel, 
Bora Frasina, Bora Todor, Bulcuc Constantin, 
pentru data de 12 iunie 2015.

S.C. Advertising Promedia Cool S.R.L., 
J29/1889/2008, ultim sediu social înregistrat 
în jud. Prahova, Ploieşti, str. 1 Mai, nr.6, în 
dizolvare judiciară conform art.237 din 
L.31/1990, este chemată în judecată ca pârâtă 
de reclamantul Sova Dan Coman, cu domi-
ciliul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la SCA „Preda şi Asociaţii” din 
Bucureşti, Şos. Panduri nr.1, bl.P 33, sc.1, 
et .1 ,  ap.3 ,  sector  5 ,  în  dosarul  nr. 
73293/3/2011, Tribunalului Bucureşti, secția a 
IV-a civilă, pentru termenul din 19.05.2015, 
orele 8.30, complet F 7, sala 252, Fond, în 
Bucureşti, Bd. Unirii nr.37, sector 3. Dosarul 
are ca obiect acţiune în răspundere civilă 
delictuală şi, în caz de neprezentare, judecata 
se va face în lipsă.

DIVERSE
Familie cu venituri mici cerem ajutor finan-
ciar pentru plata cheltuielilor şi plata unui 
aparat dentar. Cine ne poate ajuta ne poate 
trimite bani în contul deschis la banca Tran-
silvania RO93BTRL06601201D47226XX. 

SCP Evrika Insolvency IPURL, reprezentată 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 
calitate de administrator judiciar al Wonland 
SRL desemnat prin sentinţa civilă din data de 
01.04.2015, pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr. 
2335/3/2015, notificã deschiderea procedurii 
insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2014 
împotriva Wonland SRL, cu sediul în 
Bucureşti Sectorul 1, Strada Pinului, Nr. 8, 
CUI 16391401, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/6664/2012. Persoanele fizice şi 
juridice care înregistrează un drept de 
creanţă împotriva Wonland SRL vor formulă 
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la 
grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civilă, cu referire la dosarul nr. 2335/3/2015, 
în următoarele condiţii: a) termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averi i  debitorulu 
18.05.2015; b) termenul de verificare a 
creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare 
a  tabe lu lu i  pre l iminar  de  c reanţe 
08.06.2015;c) termenul pentru întocmirea şi 
afişarea tabelului definitiv la 03.07.2015; d) 
data primei şedinţe a adunării generale a 
creditorilor 12.06.2015 ora 14.00; e) adunarea 
generală a asociaţilor la data de 17.04.2015, 
ora 14.00 la sediul administratorului judiciar.

SOMAȚII
Somaţ ie  de  uzucapiune .  Dosar  nr. 
469/265/2015. Reclamanţii Pop Laza şi Pop 
Ana domiciliaţi în comuna Maieru, Str. 
Purcioaia nr. 369, jud. Bistriţa-Năsăud, au 
solicitat a se constată de către defuncţii 
Găluşcă Ionel şi Găinuşă Ileana dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilelor înscrise în cf 26691 nr top 
496/2 Maieru. Aducem la cunoştinţă 
persoanelor interesate, faptul că au posibili-

tatea legală de a formulă opoziţie, în termen 
de 6 luni de la emiterea prezenţei, în caz 
contrar instanţa va trece la judecarea cauzei. 
Emisă în baza încheierii din data de 27 martie 
2015.

Judecătoria Tg-Mureş, Tg-Mureş, Str. 
Justiţiei nr.1, jud. Mureş, COD 540069 dosar 
16585/320/2014 somaţie  În baza cererii de 
dobandire a dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, formulată de reclamantul 
Bogatan Petru, domiciliat în sat Nazna, 
Comuna Sâncraiu de Mureş, Str. Principală, 
nr. 156, jud. Mureş cu privire la imobilul - 
teren intravilan de natura curti construcţii, 
parcela (1Cc), pe care sunt edificate o casă de 
locuit, o bucatarie de vară, un grajd, o şură şi 
un coteţ de porci şi parcela (2A), arabil, 
folosit ca grădină. în suprafaţă totala de 647 
mp, identificat pe planul cadastral cu nr. 
topografic 426 şi 427, situat în sat Nazna, 
comuna Sâncraiu de Mureş, Str. Principală, 
nr. 156, jud. Mureş, pe care il deţin în posesie, 
prin prezenta se somează toti cei interesaţi ca 
pot formula opoziţie la cererea de uzuca-
piune, cu termen de judecată la data de 
07.10.2015, în caz contrar, în termen de 6 luni 
de la emiterea celei din urma publicţii se va 
trece la judecarea cererii.

În baza Încheierii cu nr.283/10.03.2015 având 
de soluţionat cererea formulată de recla-
manţii Sora Cosmin Claudiu, domiciliat în 
mun.Cluj Napoca, Str.Bucureşti, nr.51, ap.5, 
jud.Cluj, Sora Cristiana Corina domiciliată în 
Cluj Napoca, Str.Scorţarilor, nr.11, ap.53, jud.
Cluj, Gînsca Ion-Mircea şi Gînsca Cecilia 
Liliana, ambii domiciliaţi în mun.Turda, Str.
Mihai Viteazu, nr.31A, jud.Cluj, prin care 
aceşt ia  au so l ic i tat  să  se  constate 
următoarele:-dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune şi joncţiunea posesiilor 
de către pârâtul Giurgiu Iacob pentru 
imobilul situat administrativ în comuna 
Ocoliş, sat Lunca Largă, denumit “Lângă 
Grajduri” cu suprafaţă de 1.500mp dobân-
direa dreptului de proprietate prin uzuca-
piune de către defuncţii Puiu Ileana şi Puiu 
Miron cu referire la terenul situat adminis-
trativ în comuna Ocoliş, sat Lunca Largă, jud.
Alba, învecinat cu terenul reclamanţilor Sora 
Cosmin Claudiu şi Sora Cristiana Corina şi 
un drum. Persoanele interesate sunt somate 
ca în termen de 6 luni de la data emiterii celei 
din urmă publicaţii să facă opoziţii în caz 
contrar urmând a se trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul AGROMEC HAGIESTI 
SA, cu sediul în com. Sineşti judeţul Ialomiţa, 
convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor 
la sediul său pentru ziua de 4 mai 2015, ora 
10, cu următoarea ordine de zi: Discutarea şi 
aprobarea: bilanţului contabil, contului de 
profit şi pierderi, raportul administratorului, 
raportul cenzorilor, repartizarea profitului 
-toate aferente anului 2014 precum şi a 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2015; 
Diverse. Pot participa acţionarii înscrişi în 
Registrul Acţionarilor până la data de 15 
aprilie 2015. În caz de neîndeplinire a cvoru-
mului legal, adunarea se reprogramează 
pentru 5 mai, ora 10.

Societatea Comercială Progresul S.A., Convo-
care: Președintele Consiliului de Adminis-
trație convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la data de 
20.05.2015, orele 12.00 la sediul societății din 
localitatea Jilava, Șos. Giurgiului nr.5- 
Jilava, Ilfov, Pavilion Administrativ pentru 
toți acționarii înscriși în Registrul Acțion-
arilor la sfârșitul zilei de 27.04.2015, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și 
aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 
în baza Raportului Consiliului de Adminis-
trație și Raportul Cenzorilor. 2. Stabilirea 
membrilor Consiliului de Administrație. 3. 
Introducere a noi domenii de activitate (cod 
CAEN). 4. Diverse. Acționarii persoane 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6 – 

8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 7970/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 10.30 

în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului S.C. Nebo Mar S.R.L. cu sediul 

în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Crișana, Nr. 6, Bl. D13, Sc. 2A, Et. 3, Ap. 14, cod 

fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, prețul de pornire al licitației 

pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 5, nr. 

cadastral 450, suprafață 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Călărași, valoare 2.978 

lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 

următoarele privilegii ale altor creditori: Somația nr. 2425/14.09.2012 emisă de BEJ 

Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însotițe de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6 – 

8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 7971/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 10.45 

în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului S.C. Nebo Mar S.R.L. cu sediul 

în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Crișana, Nr. 6, Bl. D13, Sc. 2A, Et. 3, Ap. 14, cod 

fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, prețul de pornire al licitației 

pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 5, nr. 

cadastral 449, suprafață 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Călărași, valoare 2.978 

lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 

următoarele privilegii ale altor creditori: Somația nr. 2424/14.09.2012 emisă de BEJ 

Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însotițe de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.
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fizice pot fi reprezentați în lipsă prin împut-
erniciți cu procură specială. În cazul neînde-
plinirii cvorumului A.G.E.A. se convoacă pe 
data de 21.05.2015 la aceeași oră în același 
loc, cu aceeași ordine de zi. Preşedinte C.A., 
Militaru Florentina Irinel.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor S.C. ROMELECTRO S.A.: În 
conformitate cu prevederile Legii societăţilor 

comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare („Legea 
societăţilor comerciale”), precum şi cu preve-
derile Actului Constitutiv al societăţii 
Romelectro S.A. („Societatea”), societate pe 
acţiuni constituită în conformitate cu legile 
din România, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
București sub nr. J40/187/1991, cod de înreg-
istrare fiscală RO 1557850, având sediul 

social situat în București, Bd. Lacul Tei nr.1-3, 
etaj 4, Sector 2, Consiliul de Administraţie al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară  a  Acţ ionar i lor  Soc ie tăţ i i 
(„A.G.O.A.”) la data de 11.05.2015, ora 
11.00., la sediul Societăţii din București, Bd. 
Lacul Tei nr. 1-3, etaj 4, Sector 2, pentru toţi 
acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor până la sfârşitul zilei de 
09.04.2015 („Data de Referinţă”). Ordinea de 

zi care va fi supusă A.G.O.A. spre aprobare 
este următoarea: 1. Descărcarea de gestiune 
la 31.05.2015 a domnului Georgescu Octa-
v ian-  Dan,  adminis trator  a l   S .C. 
ROMELECTRO S.A. ca  urmare a  retragerii 
acestuia din aceasta calitate. 2. Alegerea S.C. 
DS Energo- Proiect S.R.L. cu sediul în 
Bucureşti, str. Borodina nr.15, sector 1, Nr. 
RC J/40/2521/2004, CUI RO 16158881 ca 
membru în Consiliul de administraţie al S.C. 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 7968/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 09,30 

în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Rody & Diana Prest S.R.L. cu 

sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Locomotivei, Nr. 5, cod fiscal 14041558, în 

dosar de executare nr. 14041558, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 

T.V.A.) este: - Autoturism Mercedes Benz C 180-Combi, an fabric 2002, SS 

WDB2032351F274335, SM 32423248, culoare albastru, valoare 9.267 lei. Asupra 

bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 

privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

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

data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite 

de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 

general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 

înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 

actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 

documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 

licitație, 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. Publicația de 

vânzare va fi afișată în data de: 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 

0242.312939, interior 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 31400589. Nr. 7973/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 11,30 

în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Yanis Tour Trans S.R.L. cu 

sediul în Jud. Călărași, Sat Rasa, Loc. Grădiștea, cod fiscal 31400589, în dosar de 

executare nr. 31400589, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) 

este: - Autobuz M3, EOS, an fabric. 1992, SS YA9CD2E227NB128735, SM 

36466300543111, culoare roșu, valoare 36.573 lei. Asupra bunului care face obiectul 

publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se 

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

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei 

interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă 

termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să 

rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul 

asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul 

de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma 

scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6 – 

8. Dosar executare nr. 18260631. Nr. 7972/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 11.00 

în Călărași, Str. Eroilor, nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului S.C. Nebo Mar S.R.L. cu sediul 

în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Crișana, Nr. 6, Bl. D13, Sc. 2A, Et. 3, Ap. 14, cod 

fiscal 18260631, în dosar de executare nr. 18260631, prețul de pornire al licitației 

pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 92, parcela 5, nr. 

cadastral 451, suprafață 3000 mp, situat în com. Modelu, jud. Călărași, valoare 2.978 

lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate 

următoarele privilegii ale altor creditori: Somația nr. 2426/14.09.2012 emisă de BEJ 

Stoian Valentin. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să 

înștiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însotițe de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 18202487. Nr. 7967/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 09.00 

în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Marmara Comunicatii SRL cu 

sediul în Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Nicolae Titulescu, Nr. 8, Bl. N24, Sc. 1, Ap. 8, 

cod fiscal 18202487, în dosar de executare nr. 18202487, prețul de pornire al licitației 

pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Automobil mixt Dacia N1, SM 0018935, SS 

UU1D1F71912988520, an fabric. 2002, valoare 1.823 lei. Asupra bunului care face 

obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 

creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de: 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.
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ROMELECTRO S .A .  începând  cu 
01.06.2015, ca  urmare a  retragerii din 
această calitate a domnului Georgescu Octa-
vian- Dan.3. Aprobarea  datei de 09.04.2015 
ca dată de referinţă.În cazul în care A.G.O.A. 
nu se va putea întruni în conformitate cu 
prevederile Legii societăţilor comerciale şi cu 
cele ale Actului Constitutiv al Societăţii, a 
doua A.G.O.A. este convocată pentru data de 
12.05.2015, ora 11:00. Pentru acţionarii care 
vor participa prin mandatar, un exemplar 
original al procurii speciale va trebui să 
parvină societăţii până la data de 06.05.2015, 
sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului 
de vot prin reprezentant în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, conform 
prevederilor legii. Procura va fi transmisă în 
original, pe suport de hârtie, la sediul soci-
etăţii situat în Bucureşti, B.dul Lacul Tei 
nr.1-3, sector 2. Materialele supuse dezbaterii 
poate fi consultate de către acţionari sau 
reprezentanţii acestora la sediul social al 
societăţii începând cu data de 08.04.2015. 
S.C. ROMELECTRO S.A., Președintele 
Consiliului de Administrație, Dl. Viorel 
Gafița.

Consiliul de Administrație al S.C. ICPET 
Turbo S.A. Bucureşti -cu sediul social în 
București, sector 4, Șos. Berceni nr.104 
C.U.I. RO16951576, nr. Ord. Reg. Com. 
J40/18782/17.11.2004 –convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. 
ICPET Turbo S.A. București în data de 19 
Mai 2015- ora 15.00 -la sediul social din 
București, sector 4, Şos. Berceni nr.104 
(Centru de Cercetare ICPET Anexă Labo-
ratoare, et.2). În cazul neîntrunirii cvorului, 
Adunarea Generală Ordinară a Acțion-
ar i lor  d in  S .C.  ICPET Turbo  S .A. 
București, în a doua convocare, va avea loc 
în data de 20 Mai 201 5 –ora 15.00- în 
același loc. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. 
ICPET Turbo  S .A .  Bucureș t i  e s t e 
următoarea: 1. Prezentarea și aprobarea 

Raportului Consiliului de Administrație 
pentru activitatea desfășurată în anul 2014; 
2. Prezentarea și aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori privind gestiunea soci-
etății pe anul 2014; 3. Prezentarea și apro-
barea Bilanțului Contabil și a Contului de 
Profit și Pierderi pe anul 2014; 4. Prezen-
tarea și aprobarea repartizării profitului net 
pe anul 2014; 5. Prezentarea și aprobarea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
2015; 6. Prezentarea și aprobarea Program-
ului de Investiții și Surse de Finanțare pe 
anul 2015; 7. Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea pe anul 
2014; 8. Diverse.

LICITAȚII
Penitenciarul Colibaşi organizează în data 
de 20.04.2015, ora 10:00, la sediul aflat în 
localitatea Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, 
judeţul Argeş, licitaţie publică cu strigare 
pentru închirierea unei suprafețe de teren 
de 36 mp. în vederea amenajării unui punct 
comercial pentru persoanele private de 
libertate. Preţul de pornire al licitaţiei este 
de 64 lei/mp/lună. Garanţia de participare 
este 553 lei. Documentaţia de atribuire se 
poate obţine gratuit de la sediul Penitencia-
rului Colibaşi pe bază de solicitare scrisă. 
Informaţi i  supl imentare  la  te lefon 
0248/260802.

U.M. 0723 Alexandria cu sediul în mun. 
Alexandria, str. Alexandru Ghica, nr. 121, 
organizează licitaţie publică cu strigare, în 
condiţiile prevăzute de H.G. nr. 81/2003, în 
scopul valorificării a 1 (unu) cap câine, rasa 
ciobănesc german. Caietul de sarcini se poate 
obţine de la sediul unităţii, începând cu data 
de 09.04.2015. Licitaţia se va ţine în ziua de 
28.04.2015, ora 10,00 la sediul U.M. 0723 
Alexandria şi se va repeta în caz de neadjude-
care, în zilele de 15.05.2015 şi 21.05.2015 la 
aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 0726.360.245, 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 18431960. Nr. 7975/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 13,30 

în Călărași, Str. Eroilor, nr.  6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Tipart Impex S.R.L. cu sediul 

în Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. București, nr. 13, Bl. D5, Sc. 2, Ap. 9, cod fiscal 

18431960, în dosar de executare nr. 18431960, prețul de pornire al licitației pentru 

acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoutilitară Dacia 1305, an fabric. 1995, SS 

UU1D16111S0062386, SM 152812, culoare roșu, nr. înmatriculare CL-01-LPK, 

nefuncțională, valoare 1.533 lei; - Autoturism Peugeot 3C9HY/307, an fabric. 2007, 

SS FV33C9HYB84916884, SM 3002347, culoare gri, nr. înmatriculare CL-22-TIP, 

valoare 15.299 lei; - Autoturism Peugeot WC8HZ, an fabric. 2006, SS 

WF3WC8HZC33460655, SM 1591439, culoare negru, nr. înmatriculare CL-03-YDL, 

valoare 12.078 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt 

înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea 

bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație 

ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au 

datorii la bugetul local și la bugetul general al statului (bugetul asigurărilor sociale de 

stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada 

depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție 

bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, împuternicirea 

autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice 

române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de O.R.C., pentru 

persoanele juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru 

persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice 

străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate ofertanții urmează să 

se prezinte la data stabilită pentru licitație 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, int 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Dâmbovița. Serviciul Fiscal Orășenesc Titu. Jud. Dâmbovița, Ors. Titu, Str. 

Gării nr. 79. Dosar de executare nr. 2031/Buciumeni. Nr. 12071/02.04.2015. Anunțul 

privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Aprilie ziua 29. 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 29, luna Aprilie, anul 2015, ora 10.00, în localitatea Titu, str. Cuza Vodă nr. 79 

se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 

SC Imperiu 2000 SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Buciumeni, județ Dâmbovița, 

cod de identificare fiscală 898107. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se 

vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul): 

Autoutilitară, marca Mercedes Benz Vito, nr. înmatriculare:, nr. identificare: 

WDF63960513013291, nr. omologare: BFME221B11JB6R3, an fabricație: 2003, 

capacitate cilindrică: 2148 cmc, culoare: alb. Prețul de evaluare sau de pornire al 

licitației, exclusiv TVA: 21.618 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 24%. *) 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; 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 0245.651112. Data afișării: 08.04.2015.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Teleorman. Colectare Contribuabili Mijlocii. Dosar de executare nr. M302. Nr. 

33338/07.04.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015, luna 

aprilie, ziua 21, ora 11. În temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face 

cunoscut că în ziua de 21, luna aprilie, anul 2015, ora 11, în localitatea Alexandria, str. 

Dunării nr. 188, sediul A.J.F.P. Teleorman, se va vinde prin licitație publică (a-II-a), 

următorul bun mobil proprietate a debitorului S.C. Zimtub S.A., cu domiciliul fiscal în 

jud. Teleorman, loc. Zimnicea, str. Portului, nr. 11, CUI 1396338, după cum urmează: 

Date despre bun: - Boiler pe aburi model PB 150, 150 bari, NF 9465, completat cu 2 

pompe și supape de siguranță având următoarele elemente: - Boiler pe aburi model PB 

150, 150 bari; - Arzător cu gaze general Bruciatori model AM8GAC; - Preîncălzitor cu 

aer; - Senzor de nivel înalt; - Echipament automat de oprire; - Sistem modulare bazat 

pe apă. Preț pornire licitație 640.566 lei. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru 

vânzarea bunurilor mobile este 24% în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), 

lit. b) și art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare și pct. 6, alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a 

Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 

completările și modificările ulterioare. Bunurile mobile mai sus menționate, sunt 

grevate de sarcini în favoarea A.J.F.P. Teleorman, Colectare Contribuabili Mijlocii, prin 

Procesul verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 6922/28.11.2012. 

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 

de cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației: oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din 

prețul de pornire a licitației achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, 

C.F. 4568128, deschis la Trezoreria Municipiului Alexandria; 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; pentru persoanele 

fizice străine, copie după pașaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu are 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. 172-174 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, când 

urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea 

contribuabilului. Pentru informații suplimentare puteți suna la telefon: 0247.421168, 

int. 383, 384, fax: 0247.421178. Data afișării: 08.04.2015.
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fax 0247/310.415,  e-mail:contact@jandarme-
riateleorman.ro.

Aeroclubul României, cu sediul în Bucureşti, 
sector 1, Bdul Lascar Catargiu, nr.54, orga-
nizează licitaţie publică deschisă pentru 
închirierea următoarelor spaţii în incinta 
Secţia de reparaţie şi întreţinere, Municipiul 

Craiova, Calea Bucureşti, nr.323A, judeţul 
Dolj -Spaţiu în hangar (Clădire C11), în 
suprafaţă de 625mp şi spaţiu în anexa hangar 
în suprafaţă de 66mp. Data limită pentru 
depunerea ofertelor este 10.04.2015, ora-10.00, 
la sediul AR. Data de deschidere a ofertelor 
este 10.04.2015, ora-12.00. Spaţiile se vor 
închiria pentru o perioadă de 5 ani. Caietele 

de sarcini se poate ridica de la sediul AR. Tel./
fax 021. 312.36.19.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi. 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava. Serviciul Fiscal Municipal Fălticeni. 

Nr. 9341 din 06.04.2015. Anunț anulare lici-
taţie Bubutan Dorin din mun. Fălticeni, jud. 
Suceava. Deoarece d-l Bubutan Dorin cu 
domiciliul fiscal în mun. Fălticeni, bld. 
Revoluţiei, bl. 6, sc. C, ap. 15, jud. Suceava, 
CNP 1640821330765, a achitat obligațiile 
fiscale datorate şi înscrise în procesul verbal 
de sechestru asigurator pentru bunuri imobile 

ANUNŢURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 6786587. Nr. 7976/06.04.2015. Anunț privind vânzarea pentru  

bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 

Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 14,00 în Călărași, 

Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 

bunuri sechestrate aparținând debitorului Petroolt S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, 

Mrj. Călărași, Str. Zefirului, Nr. 65, cod fiscal 6786587, în dosar de executare nr. 

6786587, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu 

Comercial, suprafața 50 mp, situat în com. Dragalina, jud. Calarasi, stația CFR 

Ciulnița, valoare 39.411 lei. - Teren - Proprietar C.N.C.F.R. Sucursala Constanța. 

Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 

privilegii ale altor creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

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

data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite 

de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul 

general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de 

înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 

actul de identitate, pentru persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 

documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 

licitație, 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. Publicația de 

vânzare va fi afișată în data de: 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 

0242.312939, interior 159.

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 bunurilor mobile ale SC Terra Rosa Proiect SRL (licitația I-a). 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 24, luna Aprilie 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. 

București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Terra Rosa Proiect SRL, CUI 18162722, cu sediul în județul 

Giurgiu, Str. Ghizdarului Nr. 201, localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – 

descriere sumară: Autoturism Dacia Logan, serie motor D095381, SS: 

UU1LSDJKF38808592, nr. GR-04-TRP, an fabricație 2007. Prețul de evaluare sau de 

pornire a licitației (exclusiv TVA): 5730 lei. Cota TVA: 24%. Regimul și cotele de taxă 

pe valoarea adaugată 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 l ic i taț ie i ,  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. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 10515632. Nr. 7969/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015, orele 10.00 

în Călărași, Str. Eroilor nr. 6 - 8 se va ține etapa a 3 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Silmar Com S.R.L. cu sediul în 

Jud. Călărași, Mrj. Călărași, Str. Ion Heliade Rădulescu, Nr. 8, cod fiscal 10515632, în 

dosar de executare nr. 10515632, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv 

T.V.A.) este: - Teren arabil extravilan 10.020 mp, cultivat cu vie nobilă pe rod, situat în 

com. Cuza Vodă, tarlaua 92, parcela 12, jud. Călărași, valoare 22.176 lei. Asupra 

bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele 

privilegii ale altor creditori: nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept 

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

data stabilită pentru licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să 

prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite 

de certificatele fiscale din care să rezulte ca nu au datorii la bugetul local și la bugetul 

general al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate și bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă 

pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de O.R.C., pentru persoanele juridice străine - actul de 

înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române - copie de pe 

actul de identitate, pentru persoanele fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza 

documentelor solicitate ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru 

licitație 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. Publicația de 

vânzare va fi afișată în data de 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 

0242.312939, interior 159.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 1924972. Nr. 7977/06.04.2015. Anunț privind vânzarea pentru  

bunuri imobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură 

Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 14,30 în Călărași, 

Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor 

bunuri sechestrate aparținând debitorului Moscopole S.R.L. cu sediul în Jud. Călărași, 

Mrj. Călărași, Str. Eroilor, Nr. 40, cod fiscal 1924972 , în dosar de executare nr. 

1924972, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Spațiu 

Comercial, suprafața 595.81 mp, situat în Loc. Călărași, jud. Călărași, str. Eroilor, nr. 

40, valoare 48.425 lei. - Teren - Proprietar Stamu Constantin. Asupra bunului care face 

obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 

creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de: 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea de bunuri mobile/ 

Licitația a-IV-a. Anul 2015, luna Mai, ziua 05, ora 12. 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 05, luna Mai, anul 2015, ora 

12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-IV-a), următoarele bunuri mobile, 

proprietate a debitorului SC Total Cip Construct SRL, cu domiciliul fiscal în com. Ulmi, sat Ghionea, nr. 18, județul Giurgiu, cod de 

identificare fiscală RO 27399770. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează 

bunurile mobile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA, Cota TVA (24%): 1). Autotractor Volvo - 

nr. înmatriculare GR-30-CYP, nr. identificare - YV2J4DAA4YA511942, nr. omologare - LBVV121111T05Y3, an fabricație - 2000, stare 

tehnică - este în stare de funcționare, starea de întreținere: satisfăcătoare, 24.700 lei, 5.928 lei; 2). Semiremorcă Basculantă Srema 

Industrie Minerva GR-34-CIP, nr. de identificare - ZA92000DG00C37094, nr. de omologare - D34E141111B5700, anul fabricației - 

2001, stare tehnică - este în stare de exploatare, caroseria în stare satisfăcătoare, prezintă zgârieturi și mici lovituri, stare generală 

de întreținere – satisfăcătoare, 17.550 lei, 4.212 lei; 3). Autoutilitară Autotractor Mercedes Benz Actros 1840 GR-35-CIP, nr. de 

identificare - WDB9540321K368775, nr. de omologare - BJME131511B48R2, anul fabricației - 1998, stare tehnică - este în stare de 

funcționare, exploatare mare (~58.300 km/an), stare generală de întreținere – satisfăcătoare, 23.250 lei, 5.580 lei; 4). Autotractor 

Daf - nr. înmatriculare GR-36-CIP, nr. identificare - XLRTE47XS0E639913, nr. omologare - LBDF141212I37R3, starea tehnică - este în 

stare de funcționare, starea de întreținere: satisfăcătoare, 21.900 lei, 5.256 lei; 5). Autoutilitara Autotractor Iveco Stralis GR-40-CIP, 

nr. de identificare - WJMM1VUJ00C140283, nr. de omologare - BJ17191112J18R3, anul fabricației - 2004, stare tehnică - este în stare 

funcționare, stare generală de întreținere - satisfăcătoare, în stare de funcționare, 22.700 lei, 5.448 lei. Total: 110.100 lei, 26.424 lei. 

*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze 

despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Bunurile nu sunt grevate de drepturi reale și privilegii. 

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 ziua precedentă termenului de 

vânzare: - oferte de cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 

4286895, cod IBAN RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea: „taxă participare licitație 

10%”; (plata taxei de participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii 

licitației cu suma reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - 

declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data 

stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru 

executarea silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul 

Giurgiu, etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 

92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 

Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 

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 0246.216705, int. 

312, persoană de contact: Obreascu Elena.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 

Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Călărași. Jud. Călărași, MRJ. Călărași, Str. Eroilor Revoluției 22 Dec. 1989 nr. 6-

8. Dosar executare nr. 10029853. Nr. 7974/06.04.2015. Anunț privind vânzarea 

pentru  bunuri mobile. În temeiul art. 162, din O.G. 92/2003 privind Codul de 

Procedură Fiscală, republicată, se face cunoscut că în data de 21.04.2015 orele 13,00 

în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea 

următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Leo Prod S.R.L. cu sediul în 

Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Dumbravei, Bl. C8, Sc. C, Ap. 17, cod fiscal 

10029853, în dosar de executare nr. 10029853, prețul de pornire al licitației pentru 

acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Dacia LSDAB, an fabricație 2005, SS 

UU1LSDBH33745354, SM UA62612, capacitatea cilindrică 1598 cmc, culoare 

albastru, nr. înmatriculare CL-90-ZGD, valoare 6.274 lei. Asupra bunului care face 

obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor 

creditori: Nu se cunosc. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri 

să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru 

licitație. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua 

precedentă termenului de licitație ofertele de cumpărare însoțite de certificatele fiscale 

din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local și la bugetul general al statului 

(bugetul asigurărilor sociale de stat, șomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate și 

bugetul de stat), dovada depunerii taxei de participare sau a constituirii garanției sub 

forma scrisorii de garanție bancară reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, 

împuternicirea autentificată a persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru 

persoanele juridice române - copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de 

O.R.C., pentru persoane juridice străine - actul de înmatriculare tradus în limba 

română, pentru persoanele fizice române - copie de pe actul de identitate, pentru 

persoane fizice străine - copie de pe pașaport. Pe baza documentelor solicitate 

ofertanții urmează să se prezinte la data stabilită pentru licitație, 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. Publicația de vânzare va fi afișată 

în data de: 07.04.2015. Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 159.

nr. 28349/ 04.11.2011, către SC Transdor SRL 
Fălticeni, în temeiul art. 148, alin. (4), lit. a, 
din OUG 92/2003 privind Codul de proce-
dură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, executarea silită înce-
tează. Faţă de cele menţionate mai sus, lici-
taţia programată pentru data de 09.04.2015 
nu mai poate fi organizată.

Anunţ de participare la licitaţie pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren din 
albiile minore. 1. Informaţii generale: 
Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. 
Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128 telefon 0250/ 
739.881, fax 0250.738.255. 2. Obiectul şi 
durata închirierii: închiriere teren pentru o 
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: 
dovada cumpărării caietului de sarcini; 
garanţia de participare la licitaţie – 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale; certificatul 
constatator emis de ORC, valabil la data 
deschiderii ofertelor; certificate constata-
toare privind îndeplinirea obligaţiilor exigi-
bile de plata a impozitelor şi taxelor către 
stat inclusiv cele locale; certificat de atestare 
fiscală; cazier fiscal emis MF; cazier judiciar 
al administratorului; bilanţul contabil 
pentru ultimii 2 ani, vizat de administraţia 
fiscală; fişa de informaţii generale privind 
cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; declaraţie că 
nu se află în litigiu cu titularul dreptului de 
administrare. 4. Cuantumul şi forma 
garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită prin 
ordin de plata sau scrisoare de garanţie 
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale 
de Apă Olt. 5. Descrierea succintă a bunului 
ce urmează a fi închiriat: Închiriere supra-
faţă de teren în albia minoră a râului Olt din 
Jud.Olt, pentru înlăturarea materialului 

aluvionar: JUDEŢUL OLT - Lotul 1 – 
10.000 mp teren în albia minoră a râului Olt, 
situat în Com. Giuvarasti, Jud.Olt. 6. Data, 
locul şi ora limita de primire a ofertelor: 
04.05.2015 până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
7. Data şi locul deschiderii acestora: 
04.05.2015 începând cu ora 10:30 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
8. Modul de obţinere a caietului de sarcini: 
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Biroul Achiziţii, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofer-
tanţii ramân angajaţi prin termenii ofertelor 
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la data licitaţiei 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprez-
entată prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al SC 
Miba Telecom 2002 SRL desemnat prin 
Sentinţa Civilă nr. 2926 din data de 
26.09.2014, pronunţată în Dosar nr. 
3865/93/2013 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, 
Secţia Civilă, anunţă scoaterea la vânzare a 
bunului imobil aflat în proprietatea SC Miba 
Telecom 2002 SRL compus din teren extra-
vilan în suprafaţă de 3.000 mp situat în Com. 
Ştefăneştii de Jos, T11, PA45/2/17, Jud. Ilfov, 
în valoare totală de 13.500 euro, identificat şi 
inventariat conform raportului de evaluare 
aprobă în prezenta cauză şi a publicaţiei de 
vânzare întocmită cu această ocazie. 
Vânzarea bunului imobil aparţinând societăţii 
falite se va organiza în data de 20.04.2015, 
ora 15.00, prin licitaţie publică cu strigare. În 
cazul în care bunul imobil nu se va vinde la 
primul termen de licitaţie se vor organiza alte 
2 (două) licitaţii în data 27.04.2015 şi 
04.05.2015 la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii 
conform regulamentului stabilit în adunarea 
creditorilor din dată de 10.03.2015. Locul de 
desfăşurare a licitaţiilor va fi stabilit la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd.
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, 
unde se vor depune documentele de înscriere 
la licitaţie menţionate în caietul de sarcini, cel 
târziu până în preziua licitaţiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului imobil, preţul 
acestuia, condiţiile de înscriere la licitaţie 
precum şi modul de organizare a acestora se 
pot obţine din caietul de sarcini întocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, 
ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei pentru bunul imobil exclusiv 
TVA. Achiziţionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toţi participanţii la licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.021.227.28.81.

A.N.I.F. Filiala Teritorială Argeş- Dâmboviţa 
cu sediul în oraşul Ştefăneşti, str. Agrose-
mului, nr.9, judeţul Argeş organizează licitaţii 
de vânzare a mijloacelor fixe aprobate la 
casare în oraşele Ştefăneşti şi Târgovişte. 
Listele cu aceste mijloace fixe se pot consulta 
la sediile administrative din oraşele precizate 
mai sus, pentru Ştefăneşti: str.Agrosemului, 
nr.9, judeţul Argeş pentru Târgovişte: str. Ion 
C. Brătianu, nr.23, judeţul Dâmboviţa. Mijlo-
acele fixe pot fi vizionate în Argeş la depozitul 
din com. Oarja, iar în Dâmboviţa la Cantonul 
Bunget, din comuna Ulmi, DC 50.Licitaţiile 
vor avea loc în oraşul Ştefăneşti în data de 
20.04.2015, în oraşul Târgovişte în data de 
27.04.2015. Următoarele licitaţi în caz de 
neadjudecare vor avea loc în oraşul Ştefăneşti 
în datele de 20.05.2015 şi 22.06.2015, iar în 
oraşul Târgovişte în datele de 27.05.2015 şi 
29.06.2015. Date suplimentare privind orga-
nizarea licitaţiilor, condițiile pe care trebuie sa 
le îndeplinească potenţialii achizitori pentru a 
fi admişi la licitaţie, preţul de pornire a lici-
taţiei, precum şi cota de cheltuieli de partici-
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pare se pot obţine la telefon:0248254124, fax 
0248251313.

Anunţ de participare la licitaţie deschisă 
pentru concesionare bunuri. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Consiliul local Vorona, 
localitatea Vorona, judeţul Botoşani, CIF 
3672049,  te lefon/fax 0231-588.643, 
0741.396.745, e-mail: primaria_vorona@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special deschierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesionarea prin licitaţie 
deschisă a terenului aparţinând domeniului 
public al comunei Vorona – teren PC 45 în 
suprafaţă de 345 mp, în vederea extinderii şi 
modernizării spaţiu commercial şi construire 
anexe gospodăreşti, în comuna Vorona. 
Terenul se concesionează pe durata exis-
tenţei construcţiei cu menţiunea obiectului 
de activitate, dar nu mai mult de 49 ani. 3. 
Informaţii  privind documentaţia de 
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentatiei de 
atribuire: Persoanele interesate pot intra în 
posesia documentaţiei de atribuire direct de 
la sediul Primăriei comunei Vorona, judeţul 
Botoşani. 3.2. Denumirea şi adresa servici-
ului /compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul de Achiziţii publice. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plata pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preveder-
ilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006: Costul unui exemplar, este de 
1.000,00 lei pe suport de hârtie şi magnetic. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 
100,00 lei şi va fi plătită CASH cu chitanţă 
fiscală la Casieria unităţii. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17.04.2015, 
ora 12:00. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la  te lefon/fax  0231/588 .643 ,  mobi l 
0741.396.745. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
22.04.2015, ora 10:00. 4.2 Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi 
depuse la Registratură Primăriei comunei 
Vorona, loc. Vorona, jud. Botoşani, cod 
poştal 717475. Ofertele (originale + copie) 
vor fi introduce într-un plic exterior. Plicul 
exterior va purta menţiunea, numele, adresa 
şi nr de telefon al ofertantului. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 2 exemplare (1 exemplar original + 1 
exemplar copie). 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 22.04.2015, ora 11:00, Primăria 
comunei Vorona. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, Telefax şi/sau adresa de 
e-mail a instanţei componente în soluţion-
area litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Soluţionarea litigiilor 
apărute pe parcursul procedurii de conce-
sionare se face potrivit legislaţiei în vigoare. 
Acţiunile în Justiţie se introduce la secţia de 
Contencios administrative al tribunalului 
Botoşani, Str. Maxim Gorki nr. 8, Botoşani. 
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 31.03.2015.

Anunţ de participare la licitaţie pentru 
închirierea unor suprafeţe de teren din albiile 
minore. 1. Informaţii generale: Administraţia 
Bazinală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, 
Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 
23730128 telefon 0250/ 739.881, fax 
0250.738.255. 2. Obiectul şi durata închirierii: 
închiriere teren pentru o durata de 2 ani. 3. 
Condiţiile de participare: dovada cumpărării 
caietului de sarcini; garanţia de participare 

la licitaţie – 10% din valoarea minimă a 
chiriei anuale; certificatul constatator emis 
de ORC, valabil la data deschiderii ofertelor; 
certificate constatatoare privind îndeplinirea 
obligaţiilor exigibile de plata a impozitelor şi 
taxelor către stat inclusiv cele locale; certi-
ficat de atestare fiscală; cazier fiscal emis 
MF; cazier judiciar al administratorului; 
bilanţul contabil pentru ultimii 2 ani, vizat 
de administraţia fiscală; fişa de informaţii 
generale privind cifra de afaceri pe ultimii 3 
ani; declaraţie că nu se află în litigiu cu titu-
larul dreptului de administrare. 4. Cuan-
tumul şi forma garanţiei de participare: 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită prin ordin de plată sau scrisoare de 
garanţie bancară în favoarea Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt. 5. Descrierea succintă 
a bunului ce urmează a fi închiriat: Închir-
iere suprafaţă de teren în albia minoră a 
pârâului Salatrucel din Jud. Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului  aluvionar: 
JUDEŢUL VÂLCEA. Lotul 1 – 12.096 mp 
teren în albia minoră a pârâului Salatrucel, 
situat în Com. Berislavesti, Jud.Vâlcea. 6. 
Data, locul şi ora limita de primire a ofer-
telor: 28.04.2015 până la ora 1000 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
7. Data şi locul deschiderii acestora: 
28.04.2015 începând cu ora 1030 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 
8. Modul de obţinere a caietului de sarcini: 
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Biroul Achiziţii, contravaloarea acestuia 

fiind de 1.246 lei/lot. 9. Durata în care ofer-
tanţii ramân angajaţi prin termenii ofertelor 
lor: Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 
90 de zile calendaristice de la dată licitaţiei 
deschise organizată pentru atribuirea 
contractului de închiriere.

PIERDERI
Pierdut legitimaţie de serviciu pe numele 
Capezan Andreea. Declar nulă.

S.C. Orto Dynamic S.R.L., Bucureşti, str. 
Dezrobirii nr. 27-29, sector 6, J40/7208/2011, 

C.U.I. 28619903, declară pierdut şi nul certifi-
catul constatator pentru punctul de lucru 
situat în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 
202, parter, corp de proprietate nr.1, camera 
12, sector 6.

S.C. Metalnet S.R.L. cu sediul în Muncipiul 
Câmpina, Judeţ Prahova, Str. Sălaj fn-punct 
„Parc  Cald” ,  înmatr iculată  cu  nr. 
J29/2112/2004, C.U.I. 16826050, anunţă 
pierderea certificatului de înregistrare şi a 
certificatelor constatatoare anexe emise cf. 
Legii nr. 359/2004. Le declarăm nule. 

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

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Colectare Contribuabili Mijlocii. Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile/ 

Licitația a-I-a. Anul 2015, luna aprilie, ziua 28, ora 12. 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 28, luna aprilie, anul 

2015, ora 12, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-I-a), următoarele bunuri 

mobile, proprietatea debitorului SC Avemar SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Giurgiu, șos. Ghizdarului, nr. 134, et. 1, ap. 5, 

județul Giurgiu, cod de identificare fiscală RO 4859089: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile 

reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): 1. Autoutilitară Iveco Daily, S.S. A, nr. identificare: ZCFC65A2005715603, nr. înmatriculare CT-23-AVM, nr. 

omologare B117138C13B28R4, anul fabricației 2007, km. efectivi efectuați 114956, motorină, capacitate cilindrică 2998 cmc, 2 axe, 

tracțiune spate, dotări opționale: ABS, geamuri electrice. Autoutilitara este în stare de funcționare, caroseria în stare bună, nu 

prezintă urme de rugină vizibile, aparatură de bord în stare bună, toate sistemele sunt complete, în stare de funcționare. Stare 

generală de întreținere: bună, 27.108 lei, 6.506 lei; 2. Macara Takraf 50T, categoria: macara pe roți, sarcină 50 tone, în stare de 

funcționare, caroseria, tapiseria aparatură de bord, anvelopele, în stare satisfăcătoare, grad de exploatare mediu, în stare de 

funcționare, 76.368 lei, 18.328 lei; 3. Strung SN 402X1000, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală a strungului 

în stare de funcționare, 6.474 lei, 1.554 lei; 4. Freză FV 32, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală a frezei: în 

stare de funcționare, 10.317 lei, 2.476 lei; 5. Mașină frezat roți dințate, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală a 

frezei: în stare de funcționare, 9.407 lei, 2.258 lei; 6. Strung SN 320X750 stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare generală 

a frezei: în stare de funcționare, 3.439 lei, 825 lei; 7. Strung SPA 710X1500, stare generală de întreținere: satisfăcătoare, stare 

generală a frezei: în stare de funcționare, 15.173 lei, 3.642 lei; 8. Autoturism Audi 4LXBUGQ1/Q7, nr. înmatriculare CT-03-AVM, 

culoarea gri, combustibil: motorină, nr. omologare: ACAU191211U36E4, an fabricație 2007, nr. identificare: WAUZZZ4L77D007744, 

67.817 lei, 16.276 lei. Total: 216.103 lei, 51.865 lei. *) 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. Bunurile 

sunt grevate de drepturi reale și privilegii în favoarea A.J.F.P. Constanța – Colectare Contribuabili Mijlocii, conform Proceselor verbale 

de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile nr. 19017/19.02.2014, 19017.1/19.02.2014 și 19017.2/19.02.2014. 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 ziua precedentă termenului de vânzare: - oferte de 

cumpărare; - dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 10% 

din prețul de pornire a licitației (documentul fiind întocmit astfel: beneficiar A.J.F.P. Giurgiu, cod fiscal beneficiar 4286895, cod IBAN 

RO89TREZ3215067XXX002664, dechis la Trezoreria Mun. Giurgiu, cu mențiunea „taxă participare licitație 10%”; (plata taxei de 

participare la licitație se va efectua în timp util, răspunderea creditării contului indicat până la data ținerii licitației cu suma 

reprezentând taxa de participare revine ofertanților); - 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 (bugetul de stat și bugetul local) că nu au obligații fiscale restante; - declarație pe 

propria răspundere cu privire la faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul; - urmând să se prezinte la data stabilită pentru 

vânzare și la locul fixat în acest scop. Pentru participarea la licitație ofertanții depun la organul fiscal competent pentru executarea 

silită a bunurilor ce urmează a fi vândute, respectiv Administrația Finanțelor Publice Giurgiu, șos. București, nr. 12, județul Giurgiu, 

etaj 2, camera 62, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, toate documentele prevăzute de art. 162, alin. (7) din OG nr. 92/2003 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax. 

Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta și prin mandatari care trebuie să își justifice calitatea prin procură specială autentică. 

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 0246.216705, int. 

211, persoană de contact: Ciulei Georgeta.

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 Manita Grup SRL – Pitești, după cum urmează: Denumire: Autoturism Dacia Logan, 

anul fabricației 2008, culoare albastru metalizat, combustibil – motorină. Valoare 

[Ron, fără TVA]: 13.769 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 

evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile menționate, 

ofertanții vor trebui să depună cererea de participare, oferta scrisă în plic sigilat, 

dovada depunerii taxei de participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 

bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347 deschis la Trezoreria 

Pitești, dovada că nu au obligații fiscale restante, precum și celelalte documente 

specificate la art. 162 din Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 

20/04/2015. Licitația va avea loc în data de 21/04/2015, ora 13:00:00, la Sediul AJFP 

Argeș - Colectare Contribuabili Mijlocii, Bdul. Republicii, nr. 118, corp B, et. 4, cam. 7, 

Pitești. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm pe toți cei care pretind un drept asupra 

bunurilor să înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 

decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla de la Sediul 

AJFP Argeș, Colectare Contribuabili Mijlocii, tel. 0248.211511, interior 3340.


