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ANUNŢURI

OFERTE SERVICIU
Club Vila Bran (Bran, Braşov), angajează cu
experienţă: recepţioner, animator (fire sociabilă
şi sportivă), şef sală, ospătar, barman, bucătar,
ajutor bucătar, cofetar-patiser. 0722.268.866.
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Sibiu
organizează concurs pentru ocuparea postului
vacant de referent IA studii medii, din cadrul
compartimentului administrativ UABS.
Concursul se va desfăşura la sediul DJST Sibiu,
din Sibiu, Str.Dorului, nr.20, ap.16, după cum
urmează: -proba scrisă -2 iunie 2015, ora-10.00;
-interviu -4 iunie 2015, ora-14.00. Detalii privind
bibliografia de concurs şi alte relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul DJST Sibiu din Sibiu, Str.
Dorului, nr.20, ap.16, tel.0269.210.055.
Sport Club Municipal Bacău cu sediul în Strada
Pictor Th.Aman, nr.94, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual de execuţie
de consilier juridic. Angajarea se face cu contract
individual de muncă pe durată nedeterminată cu
normă de muncă 8 ore. Condiţii de participare:
absolvent al Facultăţii de Drept, specializarea
Drept, vechime în funcţie 3 ani, să fie membru al
Uniunii Baroului Consilierilor Juridici- consilier
juridic definitiv. Concursul va avea loc în data
08.06.2015- proba scrisă, ora 09.00, proba interviuora 14.00. Dosarele se depun la Compartimentul
Resurse Umane din cadrul SCM Bacău în
perioada 11.05.2015-22.05.2015. Relaţii suplimentare la secretarul comisiei de concurs, telefon:
0234.512.404.

Complex hotelier
Marina Regia Residence
Angajează pentru sezon
Litoral 2015
Ospătar
Bucătar
Se oferă cazare, bonuri de
masă, salariu atractiv
CV-urile se primesc pe e-mail:
ofﬁce@marinaregia.com
sau la sediul din:
B-dul. Mamaia Nord nr. 77
Năvodari, Jud. Constanţa
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa, Str.
Traian Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în zilele
de 10.06.2015 (proba scrisă) şi 12.06.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:
consilier clasa I, grad profesional superior,
Compartiment Monitorizare proiecte finanţate
din FSE. Condiţii specifice de participare la
concursul pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacantă: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; Cunoştinţe
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de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel
mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate; Programul concursului: 10.06.2015 –
ora 09:00 – proba scrisă 12.06.2015 – ora 12:00 –
interviul; Înscrierile se fac în termen de 20 zile de
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
partea a –III– a, la sediul AJOFM Caras Severin.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin cu sediul în Reşiţa, Str.
Traian Lalescu, nr.17, scoate la concurs, în zilele
de 09.06.2015 (proba scrisă) şi 11.06.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:
inspector clasa I, grad profesional principal,
Compartiment Relaţii cu angajatorii. Condiţii
specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Pregătire de specialitate – studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; Vechime minimă în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice:5 ani; Cunoştinţe de operare PC: Word,
Excel, Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă,
efort intelectual, seriozitate; Programul concursului: 09.06.2015 – ora 09:00 – proba scrisă
11.06.2015 – ora 12:00 – interviul; Înscrierile se
fac în termen de 20 zile de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a,
la sediul AJOFM Caras Severin.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Sibiu cu sediul în Sibiu, Str. Morilor, nr. 51,
scoate la concurs, în zilele de 21.05.2015 (proba
scrisă) şi 25.05.2015 (interviul), la sediul agenţiei
următorul post temporar vacant: consilier clasa I,
grad profesional superior, Compartiment Control
Îndeplinirea Măsurilor Asiguratorii şi Executare
Silită. Condiţii specifice de participare la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
temporar vacante: Pregătire de specialitate – studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul juridic; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power
Point, Internet; Abilităţi, calităţi, aptitudini
speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de
adaptare la muncă în echipă, efort intelectual,
seriozitate.
Programul concursului: 21.05.2015 – ora 9:00 –
proba scrisă; 25.05.2015 – ora 12:00 – interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea
a –III– a, la sediul AJOFM Sibiu.
Sport Club Municipal Bacău cu sediul în Strada
Pictor Th.Aman, nr.94, organizează concurs
proba scrisă- 03.06.2015, proba practică04.06.2015 şi proba interviu- 05.06.2015 pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante pe perioadă nedeterminată: 1.Secretar-dactilograf I- 1 post, funcţie de execuţie,
normă de muncă 8 ore, proba scrisă în data
03.06.2015, ora 09.00, proba practică în data
04.06.2015, ora 12.00, proba interviu în data
03.06.2015, ora 11.30. Condiţii de participare:
studii liceale, cunoştinţe de operare pe calculator
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point),
abilităţi de relaţionare-comunicare, cunoaşterea
unei limbi de circulaţie internaţională, cel puţin
nivel mediu. 2.Instructor sportiv I- 1 post, funcţie
de execuţie, normă de muncă 8 ore, proba scrisă
în data 03.06.2015, ora 09.00, proba interviu în
data 05.06.2015, ora 15.30. Condiţii de participare: absolvent de liceu, cursuri de instructor
sportiv, carnet de instructor sportiv I, vechime în
domeniul sportului de minim 3 ani, cunoştinţe de

operare pe calculator Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point), abilităţi de relaţionare-comunicare, cunoaşterea unei limbi de circulaţie
internaţională, cel puţin nivel mediu. 3.Administrator I- 1 post, funcţie de execuţie, normă de
muncă 8 ore, proba scrisă în data 03.06.2015, ora
09.00, proba practică în data 04.06.2015, ora
14.00, proba interviu în data 05.06.2015, ora
13.30. Condiţii de participare: studii medii,
posesor permis de conducere categoriile- B, C şi
D, având o vechime în exercitarea profesiei de
conducător autovehicule transport persoane de
cel puţin 5 ani, posedă atestat pentru transportul
rutier de persoane eliberat de ARR şi cunoştinţe
în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi
PSI. 4.Muncitor I- 1 post- locul de muncă- sediul
SCM Bacău, funcţie de execuţie, normă de
muncă 8 ore, proba scrisă în data 03.06.2015, ora
09.00, proba practică în data 04.06.2015, ora
08.00, proba interviu în data 05.06.2015, ora
08.00. Condiţii de participare: studii medii,
vechime în muncă minim 1 an, abilităţi pentru
munca în echipă, cunoştinţe în domeniul
Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI. 5.
Muncitor II- 1 post- locul de muncă- secţia
gimnastică. Condiţii de participare: studii medii,
funcţie de execuţie, normă de muncă 8 ore, proba
scrisă în data 03.06.2015, ora 09.00, proba practică în data 04.06.2015, ora 10.00, proba interviu
în data 05.06.2015, ora 9.30. Condiţii de participare: studii medii, vechime în munca minim 1 an,
abilităţi pentru munca în echipă, cunoştinţe în
domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI.
Dosarele se depun la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul SCM Bacău în perioada 07.052015-20.05.2015, ora 14.00. Relaţii suplimentare
la secretarul comisiei de concurs, telefon:
0234.512.404.
Subscrisa Directia Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Olt, prin reprezentant
legal Bolborea Veronel-director executiv, cu
sediul in Slatina, str. T.Vladimirescu, nr.
171-173, CIF 4286410, contul nr. RO95TREZ506502201X009372, deschis la Trezoreria municipiului Slatina, organizeaza concurs de recrutare
în vederea ocupării unei funcţii publice de
execuţie temporar vacante din cadrul structurilor aparţinând Direcţiei Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Olt, după cum
urmează: -1 consilier, grad profesional principal,
în cadrul Serviciului Laborator Compartimentul
Sanatate Animala. Concursul va avea loc la
sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Olt, din mun. Slatina, str.
T. Vladimirescu, nr. 171-173, jud. Olt, în data
de 25.05.2015 ora 10,00 proba scrisă. Dosarele
de înscriere la concurs se vor depune în termen
de 8 zile de la data publicării în Monitorul
Oficial, partea a III–a, la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Olt, din mun. Slatina, str. T. Vladimirescu, nr.
171-173, jud. Olt. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din HG
611/2008, modificată si completată de HG
1171/2008. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor
Publici, republicată r 2, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii de participare
la concurs: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă; respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară sau
studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau
echivalentă, în domeniul tehnologia produselor
alimentare, specializarea tehnologia prelucrarii
produselor agricole;- vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani. Persoana de contact din cadrul
institutiei este domnul Baloi Alexandru,
telefon : 0372/753837.

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

VÂNZĂRI DIVERSE
Cartea „Strămoşii Poporului
Român” punte de suf let cu
românii de pretutindeni. „Tracii:
cei mai numeroşi după inzi” –
printre cele mai vechi popoare
din Europa. 0761.674.276,
0733.940.772.

CITAȚII
Pârâtii Alexa Mitriţă si Alexa Lidia cu ultimul
domiciliu cunoscut în Iaşi, str. Sf. Sava nr. 6, sunt
citati la Judecătoria Iaşi, str. Anastasie Panu nr.
25, la C 16 F, în dosarul nr. 24298/245/2013, cu
termen de judecată la 03.06.2015, ora 8.30, în
proces cu Cocuz Ana, Cocuz Constantin, şi
Tenea Daniela Petronela, cauza avand ca obiect
succesiune partaj; iesire din indiviziune, fiind
chemati şi la interogatoriu.
Numita, Herghiligiu Brânduşa, cu ultimul domiciliu cunoscut în Municipiul Botoşani, Aleea
Parcul Tineretului, nr. 11, sc. A, ap. 18, judeţul
Botoşani, este citată în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 5456/193/2014, având ca obiect
pretenţii, la Judecătoria Botoşani, pentru
termenul de judecată din data de 25.05.2015,
complet C16, orele 8.30, în contradictoriu cu
S.C. Nova Apaserv S.A. Botoşani.
Boghian Mihai, cu ultimul domiciliu în Leorda,
judeţul Botoşani, este citat în ziua de 13.05.2015
la Judecătoria Dorohoi în calitate de pârât, în
dosarul nr. 3824/222/2014 având ca obiect
deschiderea succesiunii defunctului Prisacaru
Mihai.
Băicoianu Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Bucureşti, Pţa Foişorul de Foc, nr. 1, ap. 16,
sector 2, CNP 1470911400346, este citat la
Judecătoria Sectorul 2 Bucureşti, camera 113,
completul 3 (C2-miercuri), în data de 27.
mai.2015, ora-08.30, în calitate de pârât, în
dosarul nr.28898/300/2013, având ca obiect
pretenţii, în contradictoriu cu reclamanta
Asociaţia de Proprietari Bl.A, Str. Maria
Rosetti, nr. 31.
Numita Firică (Mitran) Florica cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Călmăţuiu, sat Caravaneţi, jud. Teleorman, pârâtă în dosarul civil nr.
242/292/2015 având ca obiect stabilire domiciliu
minor, exercitare autoritate părintească şi stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere, este citată
la Judecătoria Roşiori de Vede, judeţul
Teleorman, în data de 20.05.2015, orele 8,30.
Numitul Mecu Marian cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Rm. Vâlcea, str. Tineretului, nr. 12, bl. A10, sc. A, ap. 49, județul Vâlcea,
este citate la Tribunalul Vâlcea pe data de joi,
28.05.2015, ora 08.00, completul I Civilă, sala 2,
î n c a l i t a t e d e i n t i m a t î n d o s a r u l n r.
5943/288/2013, având ca obiect recurs –
contestație la executare.
Se citează pârâţii Filimon Nastasia, Danci Alexandru, Kobliska Caterina, Boldiş Ioan, Slavoaca
Dumitru, Slavoaca Valer, Lipan Sebastian, Lipan
Liviu, Koblicska Erno, Koblicska Zoltan,
Kobliska Matei, cu domiciliul necunoscut, la
Judecătoria Năsăud, în dosar nr. 453/265/2010
pentru termenul din 18.06.2015. Reclamant
Boldiş Roman Florin.

SOMAȚII
Somaţie. Pe rolul Judecătoriei Iaşi se af lă
dosarul 9694/245/2015 şi prin încheierea din 6
mai 2015, instanţa a dispus emiterea somaţiei
prevăzute de art. 1051 C.Pr.Civ. prin care se face
publică cererea reclamanţilor Răchiteanu Mihai
şi Răchiteanu Verona care au cerut instanţei
înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin
uzucapiune asupra imobilului situat în Iaşi, str.
Aurel Vlaicu nr. 71, proprietatea lui Răchiteanu
Ciprian şi Răchiteanu Mihaela Teodora. Posesorii actuali sunt Răchiteanu Mihai şi Răchiteanu Verona care locuiesc în Iaşi, str. Aurel
Vlaicu nr. 71. Imobilul se compune din
construcţie cu suprafaţa de 108,36 m.p. înscrisă
în Cartea Funciară nr. 145371a Municipiului Iaşi
şi teren în suprafaţă de 373 m.p. înscris în
Cartea Funciară 145732 a Municipiului Iaşi. Toţi
cei care pretind vreun drept real asupra imobilului construcţie şi teren situat în Iaşi, str. Aurel
Vlaicu nr. 71, pot face opoziţie la Judecătoreia
Iaşi. Dacă nu se face opoziţie în termen de 6 luni
de la emiterea somaţiei se va trece la judecarea
cererii reclamanţilor.
Dosar nr. 22060/245/2014. Sentinţa civilă nr.
1022/2015, pronunţată de Judecătoria Iaşi, la data
de 28.01.2015. Hotărăşte: Admite în parte cererea
formulată de reclamanta Drenceanu Elena Cristina CNP 2920305226711, cu domiciliul ales la
sediul Cabinetului de avocat Secrieriu Valentin,
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din sat Valea Ad~ncă, comuna Miroslava, jud.
Iaşi, în contradictoriu cu pârâtul Drenceanu Alexandru Georgian, CNP 1900926226741, cu domiciliul în Iaşi, şoseaua Rediu, nr. 2, bl. 481, sc. B, et.
4, ap. 16, jud. Iaşi. Desface căsătoria părţilor
încheiată la data de 13.04.2012, în faţa delegatului
de stare civilă de la Primăria Iaşi, din culpa
comună a părţilor. Dispune ca reclamanta să
revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela
de Grosu. Ia act să nu s-au solicitat cheltuieli de
judecată. Cu apel în 30 de zile de la comunciare
care se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată
în şedinţa publică, azi, 28.01.2015.

DIVERSE
CONPET S.A. Ploieşti, achiziţionează bunuri/
servicii/lucrări, confom Normelor procedurale
interne de achiziţii, aprobate prin Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii nr. 4 din 29.04.2014, publicată în
M o n i t o r u l O f i c i a l a l R o m â n i e i , n r.
2823/20.05.2014, partea a IV-a. În perioada
01-07.05.2015 au fost postate pe site-ul
CONPET următoarele achiziţii: Invitaţiile/
anunţurile de participare, însoţite de documentele care stau la baza întocmirii ofertelor,
se găsesc pe pagina proprie de internet (www.
conpet.ro), la secţiunea Achiziţii publice. 1.
Servicii de refacere a mediului geologic şi a
cursurilor de apă poluate ca urmare a avariilor
produse pe traseul conductelor de transport
ţiţei, gazolină şi etan sau în incintele tehnologice ale beneficiarului, aflate în administrarea acestuia, precum şi preluarea, la
solicitarea acestuia, a pământului contaminat
cu produs petrolier rezultat ca urmare a realizării unor lucrări de curăţare / remediere
efectuate cu forţe proprii ale beneficiarului,
lotizat, pentru obiectivele din regiunile: Lot 1:
Regiunea I: Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi,
Ilfov. Lot 2: Regiunea II: Bacău, Covasna,
Vrancea, Galaţi, Brăila. Lot 3: Regiunea III:
Buzău, Prahova, Dâmboviţa. Lot 4: Regiunea
IV: Argeş, Giurgiu, Teleorman. Lot 5: Regiunea V: Vâlcea, Dolj, Gorj, Olt. Lot 6: Regiunea VI: Timiş, Arad, Bihor. 2. Execuţie de
lucrări de modernizare şi monitorizare a
sistemului de protecţie catodică la nivel central
şi de sector aferent conductelor de transport
ţiţei Ticleni-Ploieşti F1, F2. Director Departament Managementul Achiziţiilor şi
Investiţiilor, Ing. Radu Albu. ŞEF SERVICIU
ACHIZIŢII, Jr. Agripina Tircavu. SERVICIU
ACHIZIŢII, Exp. Achiziţii Corina Iosif.

Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentată
prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate
de lichidator judiciar al Diamond A&R Impex
Com SRL desemnat prin sentinţa civilă din data
de 05.05.2015, pronuntata de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă în dosar nr.
3496/3/2014, notificã deschiderea falimentului
prin procedură simplificată prevazută de Legea
nr.85/2006 împotriva Diamond A&R Impex Com
SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Str. Tătulesti, Nr. 13, Bloc 18, Scara D, Etaj 2, Ap. 54, CUI
14364125, nr. de ordine în registrul comerţului
J40/10506/2001. Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă născut după
data deschiderii procedurii insolvenţei împotriva
Diamond A&R Impex Com SRL vor formula
declaraţie de creanţă care va fi înregistrată la
grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a
civila, cu referire la dosarul nr.3496/3/2014, în
urmatoarele condiţii: a) termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul suplimentar al creanţelor 02.06.2015; b)
termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor 16.06.2015; c) termenul
pentru depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar 26.06.2015; d) termen pentru întocmirea
şi afişarea tabelului definitiv consolidat
06.07.2015.
Se publică dispozitivul sentinţei civile nr.577/2013
pronunţată de Judecătoria Năsăud în dosar nr.
1515/265/2011. Admite acţiunea civilă precizată de
reclmantii Săplăcan Carmen Monica-Nasaud,
cartier Lusca, str. Principală, nr. 143, jud. BistriţaNăsăud şi Săplăcan Gheorghe Ovidiu-Năsăud,
strada Bistriţei, bloc D2, scara D, apartament 6, jud.
Bistriţa-Năsăud în contradictoriu cu pârâţii
Săplăcan Nastasia-Lusca, strada Principala, nr.143,
Ros Raveca-Lusca, nr.142, Sermesan Ovidiu-Năsăud, str.Iuliu Moisil, nr.3, Sermesan MariaLusca, nr.118. Admite cererea de intervenţie în
interes propriu formulată de intervenienţii Roş
Nelu Lucian şi Roş Lenuţa-Năsăud, carteir Lusca,
str.Principala, nr.142 în contradictoriu cu pârâţii
Mititean Vasile şi Gălăţan Raveca, cu domicliul
necunoscut. Constată că numiţii Sermesan Gavrilă
şi Sermesan Floarea au edificat prin contribuţie
comună şi egală pe terenul înscris în CF 26664Năsăud, nr.top.188/2/11, 188/2/26, 193/1/3,
CF26665-Năsăud, nr.top.188/2/10/1 o casă de locuit.
Constată că soţii Sermesan Gavrilă şi Floarea au
dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra unei suprafeţe de 1738 mp din imobilele
înscrise în CF 27008-Năsăud, nr.top.188/2/9.
Constată componentă masei succesorale după

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Topuzu Junior 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 26, luna Mai 2015, ora 10, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor
vinde prin licitație publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Topuzu Junior SRL, CUI 24786690, cu sediul în județul Giurgiu, Str. Dunării Nr. 100,
localitatea Giurgiu. Denumire bunuri mobile – descriere sumară, Prețul de evaluare
sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Concasor Gipo Model ZB 0960R,
361300 lei, 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, 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.

defuncţii Sermesan Gavrilă, decedat la 08.09.1990
şi sermesan floarea, decedată la 04.10.1998 şi
vocaţia succesorală a numiţilor Săplăcan Nastasia,
Roş Raveca şi Sermesan Gavrilă ( în prezent
decedat), în cota de 1/3 părţi fiecare, în calitate de
fii. Dispune paretajarea judecătorească a acestor
succesiuni potrivit înţelegerii succesorale amiabile
intervenită între moştenitori şi a modului efectiv de
folosinţă. Constată validitatea antecontractului de
vânzare-cumpărare, încheiat la 01.04.2011 între
reclamanţii Săplăcan Carmen Monica şi Săplăcan
Gheorghe Ovidiu şi pârâtă Săplăcan Nastasia,
având ca obiect suprafaţa de 201 mp din imobilele
înscrise în CF 26665-Năsăud, nr.top.188/2/10/1, CF
26664-Năsăud, nr.top.188/2/11, 188/2/26, 193/1/3,
precum şi casă de locuit existenţa pe acest teren.
Constată validitatea antecontractului de vânzare-cumpărare din 03.04.2011 încheiat între intervenienţii Ros Nelu Lucian, Ros Lenuţa şi pârâtă Ros
Raveca, având ca obiect suprafaţă de 3771 mp din
imobilele înscrise în CF 26665-Năsăud, nr.
top.188/2/10/1, CF 26664-Năsăud, nr.top.188/2/11,
188/2/26, 193/1/3, CF 27008-Năsăud, nr.top.188/2/9,
precum şi casă de locuit şi anexele gospodăreşti
existente pe acest teren. Dispune partajarea
judecătorească a imobilelor din litigiu şi înscrierea
în CF pe numele subsemnatilor reclamanţi şi intervenienţilor a dreptului de proprietate conform
raportului de expertiză tehnică efectuat în dosarul
cauzei de către inginer expert Szabo Francisc. Fără
cheltuieli de judecată.Cu drept de apel în 15 zile de
la comunicare.

NOTIFICĂRI
Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea procedurii generale de insolvenţă privind pe Kalinderu
Services SRL, cu sediul în Buşteni, str. Libertăţii,
nr. 174, Casa Româno-Franceză, jud. Prahova,
J 2 9 / 4 7 / 2 0 1 1 , R O 2 7 9 1 0 0 5 9 , d o s a r n r.
1155/105/2015 la Tribunalul Prahova. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor 08/06/2015, termenul tabel preliminar
29/06/2015, termen tabel definitiv 27/07/2015,
adunarea creditorilor va avea loc la 02/07/2015
ora 12 la sediul administratorului judiciar.
Tempo Insolv SPRL anunţă deschiderea procedurii generale de insolvenţă privind pe Miracle
Cos & Dia SRL, cu sediul în Bucureşti, str.G-ral
Ion Culcer, nr.6, sector 6 (fost sediu în Ploieşti,
C-tin Brezeanu, nr.8, bl.21B, sc.B, ap.30, et.2, jud.
Prahova),. J40/1295/2013 (fost J29/115/2011),
având cod fiscal RO 27964431, dosar nr.
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979/105/2015 la Tribunalul Prahova. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor 08/06/2015, termenul tabel preliminar
29/06/2015, termen tabel definitiv 27/07/2015,
adunarea creditorilor va avea loc la 02/07/2015 ora
11 la sediul lichidatorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
Erată: Consiliul de administraţie al societăţii
Avicola Buftea S.A., cu sediul în Comuna
Mogoşoaia, Strada Marinarilor, nr.17, Judeţul
Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţului Ilfov
sub nr. J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208 a hotărât
efectuarea unei erate la Convocatorul privind
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor,
publicată în Monitorul Oficial nr. 2118/24.04.2015
şi ziarul Jurnalul Naţional nr.6663/24.04.2015, prin
care se mai adaugă punctul 5 pe ordinea de zi ce
nu a fost inclus dintr-o eroare şi care va avea
următorul conţinut: “5. Aprobarea Raportului
Consiliului de Administraţie pe anul 2014, Aprobarea bilanţului societăţii, contului de profit şi
pierderi pentru exerciţiul financiar 2014, împreună
cu situaţiile financiare anexe la bilanţ, după ascultarea rapoartelor Consiliului de Administraţie,
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
planului de activitate pentru anul 2015.“ Restul
menţiunilor din convocatorul publicat rămân
nemodificate.
S.C. DECIROM S.A., Sediul: Incinta Port
Constanţa, Nr. înreg.O.R.C.: J13/516/1991, C.U.I.:
RO 1890411. C-ta- 06.05.2015, nr. 2565. Convocator: Bajenaru Valeriu Constantin, Preşedinte
Consiliu de Administraţie al S.C. Decirom S.A., în
temeiul art.113 din Legea nr.31/1990, republicată,
convoacă pe data de 09.06.2015, ora 1200 la sediul
societăţii: Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea divizării parţiale a societăţii conform
Proiectului de Divizare din data de 26.01.2015
publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.
2032/21.04.2015. 2. Aprobarea reducerii capitalului social potrivit Proiectului de Divizare din data
de 26.01.2015.3. Aprobarea structurii capitalului
social în urma reducerii capitalului social conform
Proiect de Divizare din data de 26.01.2015 după
cum urmează: Structura capitalului social în S.C.
Decirom S.A.. după divizare va fi următoarea:
-Fortaletza Management- 3.619.675 acţiuni, val.
Nominală 2,50 lei, Valoare capital social
9.049.187,50 lei, reprezentând 53,12%; -Ceminter
Hispania- 2.125.580 acţiuni, val. Nominală 2,50 lei,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și Executare Silită – Persoane Juridice. Anunțul
privind vânzarea bunurilor mobile ale SC Terra Rosa Proiect SRL (licitația II-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 28, luna Mai 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,
Prețul de evaluare sau de pornire a licitației (exclusiv TVA), Cota TVA: Autoturism
Dacia Logan, Serie motor D095381, SS: UU1LSDJKF38808592, nr. GR 04 TRP, an
fabricație 2007, 4298 lei, 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, 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.
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Valoare capital social 5.313.950,00 lei, reprezentând 31,19%; -Ceminter Uruguay- 1.050.027
acţiuni, val. Nominală 2,50 lei, Valoare capital
social 2.625.067,50 lei, reprezentând 15,41%;
-Persoane fizice- 19.131 acţiuni, val. Nominală
2,50 lei, Valoare capital social 47.827,50 lei, reprezentând 0,28%. Număr total acţiuni 6.814.413 lei în
valoare totală de 17.036.032,50 lei. 4. Diverse.
Acţionarii pot participa la adunare personal sau
prin reprezentant, în baza unei procuri speciale,
care va fi depusă, la sediul societăţii, până la data
de 02.06.2015 ora 15.00. În cazul nerealizării
cvorumului necesar, cea de-a doua adunare se va
ţine în data de 10.06.2015 în acelaşi loc şi oră şi cu
aceeaşi ordine de zi. Relaţii suplimentare la Secretariat, telefon 041-601265 (d-na Banu). Preşedinte

VINERI / 08 MAI 2015
Consiliu de Administraţie, Bajenaru Valeriu
Constantin.

LICITAȚII
Primăria Comunei Prăjeni, sat Prăjeni, comuna
Prăjeni, judeţul Botoşani, CIF:3373330, anulează
licitaţia publică din data de 20 mai 2015 ce are ca
obiect al concesiunii:Teren extravilan – păşune în
suprafaţă de 120 ha, aflat în proprietatea publică a
Consiliului Local Prăjeni, judeţul Botoşani, pe o
perioadă de 4 ani, nivelul minim al redevenţei fiind
de 170 lei/ha/an. Anunţul a fost publicat în data de
30 aprilie 2015.
Primăria Municipiului Câmpina anunţă organizarea următoarei licitaţii: licitaţie publică cu stri-

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița. Târgoviște, Calea Domnească nr. 166, Fax: 0245.615916;
Telefon: 0245.616779. Invitație de participare. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Dâmbovița invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru zona XIV să
depună, până cel târziu în data de 18.05.2015, ora 13.00, oferta în vederea
desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență nr. 1440/120/2015
privind S.C. Popasul Caragiale SRL – I.L. Caragiale, nr. 1397/120/2015 privind S.C.
Neli Trans Srl – Petrești, nr. 2634/120/2014 privind S.C. Euromod Team 2011 SRL –
Târgoviște, nr. 1583/120/2015 privind S.C. Flora Import Export SRL – Târgoviște, nr.
1569/120/2015 privind S.C. Tonico General Com SRL – Târgoviște, nr. 1094/120/2015
privind S.C. Solius Moreni SRL – Ocnita, nr. 1610/120/2015 privind S.C. Comsim Prest
SRL– Moțăieni, nr. 7498/120/2011 privind S.C. Bedys Design SRL – Titu, nr.
1686/120/2015 privind S.C. Son Telecom SRL Cluj Napoca Filiala Moreni – Moreni, nr.
1582/120/2015 privind S.C. Olco Import Export SRL – Târgoviște, nr. 1659/120/2015
privind I.I. Tudorache Petre Stefanita – Dragomirești, nr. 1791/120/2015 privind S.C.
Dambovita Publicistica SRL – Târgoviște, nr. 1095/120/2015 privind S.C.
Tehnoecologica SRL – Valea Lungă, nr. 735/120/2015 privind S.C. Stud Invest SRL–
Târgoviște, nr. 9531/120/2012 privind S.C. Pos - CC SRL – Târgoviște, nr.
1894/120/2015 privind S.C. Transport Orizont Moreni SRL – Moreni, nr. 625/120/2015
privind S.C. Eurovis SRL – Moreni aﬂate pe rolul Tribunalului Dâmbovița, întocmită
conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a practicienilor în
insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Ministerul Finanțelor Publice. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Serviciul Colectare și
Executare Silită Persoane Juridice. Dosar de executare nr. 11924. Nr. 56172 din
04.05.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna mai ziua
21. În temeiul art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 21, luna mai, anul 2015, ora 11, în localitatea Târgoviște, str.
Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin licitație publică (licitația a-II-a)
următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC BN&BD Impex SRL cu
domiciliul ﬁscal în localitatea Lazuri, com. Comișani, jud. Dâmbovița, cod de
identiﬁcare ﬁscală 5358531. Denumirea bunului mobil, descriere sumară (se vor
indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul):
Semiremorca Krone SDP 27, an PIF 2004, NI WKESDP27041207169, culoare verde,
prevăzută cu prelată, gr. proprie 6.980 kg, nr. înmatriculare DB 09 MGL. Prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (Ron) diminuat cu 25%: 14.870 lei.
Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%. Total: 14.870 lei. Cota TVA/ neimpozabilă *): 24%.
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%
neimpozabilă în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 6, alin.
(5) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Bunurile
mobile mai sus menționate nu sunt grevate de sarcini. Invităm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare,
înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație,
până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării
la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a
licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele
juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de
Oﬁciul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu au obligații ﬁscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul ﬁxat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța
judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172 și 173 din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și
completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanța
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcările
și completarile ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este
obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa
la sediul nostru sau la telefon numarul 0245.616779, int. 322, persoană de contact
Sasu Mihaela. Data aﬁșării: 08 mai 2015.

gare pentru închirierea sălilor nr. 114, nr. 204, nr.
206 şi nr. 207, situate în incinta Casei Tineretului;
preţul de pornire a licitaţiei este echivalentul în lei
a 3 euro/m.p./luna(fără TVA). Licitaţia va avea loc
joi, 28.05.2015, ora 9:00, la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, bd-ul Culturii, nr. 18. Informaţii
suplimentare la telefon: 0244-336134, Oficiul
Transport, Avize.
Primăria Comunei Aştileu anunţă organizarea
licitaţiei publice privind: Atribuirea contractului
de concesiune a terenului in suprafaţa de 3507
mp, inscris in CF nr. 51116 Astileu, nr.cad. 51116
Astileu, aparţinând domeniului privat al Comunei
Astileu, pentru amenajare parcare. Preţul minim
de pormire la licitaţie este de 32 euro/ar/an.
Perioada de concesionare a terenului va fi de 49
ani. Caietul de sarcini poate fi obţinut de la Biroul
achiziţii publice din cadrul Primariei com.Aştileu.
Ofertele se pot depune la sediul Primăriei com.
Aştileu, sat Aştileu, nr.202, judeţul Bihor, până la
data de 28.05.2015 orele 15.30. Licitaţia va avea
loc în data de 29.05.2015 orele 09.00 la sediul
Primăriei Com. Aştileu. Relaţii suplimentare se
pot obţine la nr. de tel. 0259/349097 / fax
0259/349221. e-mail: primaria.astileu@cjbihor.ro
Consiliul local al comunei Mihail Kogălniceanu,
jud. Tulcea, Cod fiscal 4508770, cu sediul în
comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, telefon
/ fax 0240/563001/ 0240563177, anunţă că pe data
de 10.06.2015, ora 11.00, la sediul Primăriei
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Tulcea, va
avea loc sedinţa publică de deschidere a ofertelor
cu privire la concesionarea prin licitaţie publică
deschisă cu strigare a unui nr. de 5 loturi de teren,

amplasate în intravilanul localităţii Mihail Kogălniceanu, tarla nr. 20, parcelă A 165, având
următoarele suprafeţe: -Lotul F2 în suprafaţă de
789 mp; -Lotul F5 în suprafaţă de 987 mp; -Lotul
F6 în suprafaţă de 905 mp; -Lotul F7 în suprafaţă
de 881 mp; -Lotul F 17 în suprafaţă de 1000 mp.
Documentaţia privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei pentru locuinţe şi terenul aferent acestora
poate fi procurată de la sediul Primăriei, zilnic,
între orele 8.00 – 16.00, persoană de contact
Unguru Nineta. Costul documentaţiei – Caiet de
sarcini şi Instrucţiunile pentru ofertanţi – 50 lei /
set – se achita la casieria Primăriei. Se pot solicita
clarificări până cel târziu la data de 08.06.2015.
Documentele necesare participării la licitatier se
pot depune până la data de 08.06.2015 la secretariatul Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu.
Instanţa competenţă în soluţionarea litigiilor –
Ttribunalul Tulcea. Anunţul de licitaţie va fi
transmis la data de 30.04.2015 Monitorului Oficial
al României partea a IV-a, ziarului Jurnalul
Naţional şi ziarelor Delta şi Obiectiv în vederea
publicării.
Consiliul Local al Comunei Ciorani, județul
Prahova, cu sediul în comuna Ciorani, satul
Cioranii de Jos, nr.1287 bis, Județul Prahova, tel/
fax:0244.462.025, email: contabilitate@primariaciorani.ro, cod fiscal: 2845648, organizează la
sediul său din Comuna Ciorani, sat Cioranii de
Jos, nr.1287bis, județul Prahova, licitație publică în
vederea concesionării a două încăperi în suprafață
totală de 39,91mp aflate la sediul Consiliului
Local- anexa Cioranii de Sus, județul Prahova, în
vederea deschiderii unui cabinet stomatologic, la
data de 29.05.2015, ora 10.00. Documentația poate

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Ialomița, prin compartimentul insolvență invită practicienii în
insolvență înscriși pe Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de
Administrare Fiscală pentru zona VII să depună, până cel târziu în data de 22.05.2015,
ora 14,00 oferte în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarele de
insolvență privind pe debitoarele: - S.C. Rasem Seeds S.R.L. (dosar nr. 481/98/2015),
cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, - S.C. Lidicom S.R.L. (dosar nr. 753/98/2015),
cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, - S.C. Verona Gold IFN S.R.L. (dosar nr.
235/98/2015), cu sediul în Slobozia, județul Ialomița, aﬂate pe rolul Tribunalului
Ialomița, întocmite conform prevederilor art. 14 din Ordinul Președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecție a
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 25.05.2015, ora 10,00, la sediul D.G.R.F.P.
Ploiești - A.J.F.P. Ialomița din Slobozia, b-dul Matei Basarab, nr. 14, județul Ialomița. Pe
plic se va face mențiunea: “A nu se deschide oferta înaintea datei de 25.05.2015, ora
10,00”. Relații la telefon 0243.237140, interior 171.

Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman. În temeiul
art. 162, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, face cunoscut că în ziua
de 21, luna 05, anul 2015, orele 11:00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se
va vinde prin licitație publică următorul bun mobil, proprietate a debitorului SC Genial
Protection SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Alexandria, jud. Teleorman, cod unic de
identiﬁcare 17813679. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, prețul de
evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: - imobil, apartament 2 camere și
terenul aferent, preț de pornire a licitației (I-a) - 97.800 lei, exclusiv TVA. *) cota de
taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este de 24% neimpozabil
în conformitate cu prevederile art. 128, alin. (3), lit. B din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, 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. Cei interesați de cumpărarea bunurilor sunt
invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire
a licitației achitată în contul IBAN RO48TREZ6065067XXX006878, CUI 4568128
deschis la Trezoreria Mun. 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; dovada emisă de creditorii ﬁscali că nu
au obligații ﬁscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la
locul ﬁxat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. (d) din Ordonanța Guvernului nr.
92/2003, republicată, 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 0247.421168, int. 354.

ANUNŢURI

www.jurnalul.ro
fi procurată de la Registratura Primăriei Ciorani
la prețul de 100 lei, achitată la casieria Primăriei
Comunei Ciorani. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.05.2015, ora 16.00. Data limită de
depunere a ofertelor: 28.05.2015, ora 14.00, la
sediul Primăriei Comunei Ciorani, 1 exemplar.
Soluționarea litigiilor se realizează conform
prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004 actualizată de către Secția de contencios administrativ a Tribunalului Prahova, din
Ploiești, Str.Piața Victoriei, nr.10, tel/
fax:0244.529.107, email: tr.ph-contencios@just.
Relații la telefon 0244.462.025.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău.
Serviciul Fiscal Municipal Oneşti. Biroul colectare
și executare silită. Nr. 103736/ 28.04.2015.
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile/
ansamblu de bunuri imobile. În temeiul art. 162
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 22, luna mai, orele 10.00,
anul 2015, în localitatea Onești, str. Poștei, nr. 5, se
vor vinde prin licitație publică (al treilea termen)
următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Bunea Claudiu cu domiciliul fiscal în localitatea Onești, str. Aleea Parcului, bl. 9, sc. B, etaj
Parter, ap. 96, cod de identificare fiscală
1590309044431: Apartament în suprafață de
26.98 mp, compus din 1 cameră, situat în localitatea Onești, str. Aleea Parcului bl. 9, sc. B, Parter,
ap. 96, județ Bacău, preţ de evaluare/ de pornire
al licitaţiei 22888 lei (exclusiv TVA). Vânzarea va
avea loc în data de 22 mai 2015, ora 10. 00 la
sediul Serviciului Fiscal Municipal Onești, str.
Poștei nr. 5. Ofertanții sunt obligați să depună
până la data de 21 mai 2015, taxa de participare
reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, oferta de cumpărare scrisă, precum și celelalte acte prevăzute de art. 162 alin. 7 din OG nr.
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală
republicată cu modificările și completările ulterioare. Raportul de evaluare se află la sediul
vânzătorului. Informații suplimentare puteți
obține la sediul Serviciului Fiscal Municipal
Onești, telefon 0234/320671, interior 243 .
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bacău. Serviciul
Fiscal Orășenesc Moinești. Dosar de executare nr.
4252. Nr. 21955 din 04.05.2015. Anunţul privind
vânzarea pentru bunuri mobile. În temeiul art. 162
alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se face
cunoscut că în ziua de 21.05.2015, ora 12.00, în
localitatea Moinești, str. Zorilor, bl. B1, parter, se
vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Total Enterprises SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Asau,
sat Lunca Asau, jud. Bacău, cod de identificare
fiscală 21195169. Denumirea bunului mobil,
Ministerul Finanțelor Publice. Agenția
Națională de Administrare Fiscală.
Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Ploiești. Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul
Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de
e x e c u t a r e n r. 1 9 0 0 5 3 . N r.
23055/06.05.2015. S.F.O. Văleni
anunță organizarea licitației privind
vânzarea următoarelor bunuri mobile: Autoutilitară Mercedes Benz an
fabricație 2007; - Prețul de pornire al
licitației este de 22567 lei exclusiv TVA,
la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7,
oraș Vălenii de Munte în data de
0 4 . 0 6 . 2 0 1 5 o ra 1 0 . A n u n ț u l n r.
23055/06.05.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condițiile de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela
numărul 0244.283006, persoana de
contact Samoilă Cezar. Data aﬁșării:
08.05.2015.

descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi
privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul),
Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei,
exclusiv TVA, (lei) diminuat cu 25%: Buldozer
Hanomag TIP D 600 D, 33.585 lei; Wola Hanomag, 73.125 lei; Total: 106.710 lei. Regimul şi
cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile
pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul
de executare, înainte de data stabilită pentru
vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în
ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de
cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada
plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naţionalitate română, copie
de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului; 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 obligaţii fiscale restante,
urmând să se prezinte la data stabilită pentru
vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva
prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contestaţie la instanţa judecătorească competentă,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172
și art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit
dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, când urmează să se ia
măsuri de executare silită, nu este obligatorie
audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0234-364774.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală. Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Iași. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava.
Serviciul Fiscal Municipal Rădăuți. Dosar de
executare silită 686013. Nr. 11710 din 04.05.2015.
Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile.
Anul 2015, luna mai, ziua 20. În temeiul art. 162,
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua
de 20, luna mai, orele 12.00, anul 2015, în localitatea Rădăuți, str. 1 Mai, nr. 3, se vor vinde prin
licitație următoarele bunuri imobile, proprietate a
debitorilor Bimbasa Mirela și Bimbasa Octavian
Daniel, cu domiciliul fiscal în localitatea Rădăuți,
str. M. Viteazu, nr. 22, sc. B, ap. 22, jud. Suceava:
- Construcții: apartament nr. 22 situat în loc
Rădăuți, str. M. Viteazu, nr. 22, sc. B, etaj 3, jud.
Suceava, nr. cadastral 35420-C1-U1 nr. top:
4696/XXII; înscris în cartea funciară nr. 35420C1-U1 (cf vechi 15727) a municipiului Rădăuți,
preț de evaluare 131.800 lei, preț de pornire a
licitației 98.850 lei; - Bunul imobil mai sus
menționat este grevat de următoarele: Creditori,
Sarcini : S.F.M. Rădăuți, Act de garanție 4780/
23.08.2011; B.C.R. Rădăuți, Act de garanție 4780/
23.08.2011. Invităm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze 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 prin licitație,
respectiv, până în ultima zi lucrătoare precedentă
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termenului de vânzare orele 12.00, la sediul Serviciului Fiscal Municipal Rădăuți – str. 1 Mai, nr. 3,
documentația prevăzută de art. 162 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu toate modificările și completările
ulterioare, respectiv: oferte de cumpărare, 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 registrul 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
față de aceștia (respectiv obligații față de bugetul
general consolidat al statului și față de bugetele
locale), 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 - 173 din O.G. 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 0230/561067.
Anunţ licitaţie privind atribuirea contractului de
delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse
regulate pe traseele secundare în Municipiul
Buzău. 1.Denumirea, adresa, numărul de fax,
adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale
biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Municipiul Buzău, cu sediul
în Buzău, Bd.Unirii, nr.163, Judeţul Buzău, tel./

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar
executare: 1928737. Anunțul privind vânzarea de bunuri imobile. Anul 2015 Luna mai Ziua 05. Agenția Națională de Administrare
Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași,
Compartimentul Executare Silită Contribuabili Mijlocii, în temeiul art. 162, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală, cu completările și modiﬁcările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22.05.2015, ora 11.00, la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice Călărași, strada Eroilor, nr. 6-8, Jud. Călărași se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri
imobile, proprietate a debitorului S.C. Zahar SA Călărăsi, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, Str. Varianta Nord, nr. 4, Jud.
Călărași, cod de înregistrare ﬁscală 1928737. Nr. crt. Denumire, Suprafața mp, Preț raport de evaluare fără TVA: 1. Câmpuri de
nămol, 2514 mp, 8.629 lei; 2. Basculă + platformă basculă, 53 mp, 2.966 lei; 3. Casă poartă 2, 14 mp, 1.482 lei; 4. Magazie zahăr,
2519 mp, 203.497 lei; 5. Stație pompe SP 2, 21 mp, 322 lei; 6. Decantor primar, 219 mp, 752 lei; 7. Decantor primar, 217 mp, 745 lei;
8. Stație pompe SP6, 21 mp, 322 lei; 9. Bazin aerare, 2373 mp, 8.145 lei; 10. Clădire post transformare PT4, 67 mp, 21.268 lei; 11.
Depozit reactivi, 43 mp, 463 lei; 12. Stație pompe SP4, 37 mp, 284 lei; 13. Construcție stație suﬂante, 17 mp, 522 lei; 14.
Concentrator nămol, 79 mp, 1.211 lei; 15. Stație pompare SP1, 22 mp, 675 lei; 16. Decantor 012, 122 mp, 4.188 lei; 17. Decantor
012, 123 mp, 4.222 lei; 18. Stație pompe SP1, 19 mp, 582 lei; 19. Bazin omogenizare, 2751 mp, 4.720 lei; 20. Bazin retenție, 866
mp, 7.432 lei; 21. Stație pompe, 43 mp, 1.318 lei; 22. Stație pompe, 23 mp, 705 lei; 23. Stație epurare ape, 80 mp, 2.453 lei; 24.
Platformă spălare vagoane, 286 mp, 3.028 lei; 25. Platformă utilaje, 5 mp, 93 lei; 26. Platformă borhot umed, 2627 mp, 6.074 lei; 27.
Bandă transportoare, 267 mp, 2.143 lei; 28. Stație apă recirc, 159 mp, 2.424 lei; 29. Bazin, 250 mp, 2.575 lei; 30. Clădire post trafo,
60 mp, 9.523 lei; 31. Bazin + stație pompare, 52 mp, 1.785 lei; 32. Decantor, 1081 mp, 1.854 lei; 33. Denisipator, 187 mp, 3.210 lei;
34. Suport bandă transportoare, 408 mp, 3.274 lei; 35. Construcție preparare lapte var, 960 25.907 lei; 36. Clădire post
transformare, 13 mp, 2.064 lei; 37. Amenajare platformă depozit zahăr brut, 1697 mp, 68.260 lei; 38. Fundație utilaje, 51 mp, 833
lei; 39. Casă pompe melasă, 59 mp, 2.384 lei; 40. Suport bandă transportoare, 77 mp, 618 lei; 41. Magazie, 124 mp, 5.009 lei; 42.
Clădire post transformare, 157 mp, 24.919 lei; 43. Baracă metalică, 30 mp, 1.464 lei; 44. Corp principal fabricație, 5241 mp, 965.342
lei; 45. Clădire pt. post transformare, 299 mp, 47.456 lei; 46. Corp administrativ P+3E, 724 mp, 98.152 lei; 47. Stație, 76 mp, 610
lei; 48. Stație, 127 mp, 1.948 lei; 49. Clădire PT 5 post transformare, 14 mp, 1.482 lei; 50. Basculă + platformă basculă, 102 mp,
7.137 lei; 51. Amplasament basculă auto și amplasament rampă auto + basculator, 817 mp, 17.148 lei; 52. Platformă auto, 63 mp,
3.496 lei; 53. Siloz + platformă sfeclă, 3789 mp, 14.499 lei; 54. Laborator, 190 mp, 12.280 lei; 55. Baracă metalică, 68 mp, 1.107 lei;
56. Magazie, 95 mp, 3.495 lei; 57. Magazie, 14 mp, 859 lei; 58. Șopron, 29 mp, 186 lei; 59. WC, 16 mp, 305 lei; 60. Decantor, 511
mp, 1.754 lei; 61. Basculă rutieră 50 to, 114 mp, 2.811 lei; 62. Basculă rutieră 50 to (poarta 3), 113 mp, 2.786 lei; 63. Clădire
formație PSI, 2239 mp, 9.044 lei; 64. Construcție Centrală termică, 754 mp, 285.730 lei; 65. Adapost stație gaz, 149 mp, 2.508 lei;
66. Bazin apă industrială, 2414 mp, 24.858 lei; 67. Clădire stație pompe apă industrială, 102 mp, 4.317 lei; 68. Clădire td1, 101 mp,
10.687 lei; 69. Depozit reactivi, 35 mp, 2.262 lei; 70. Fundație turnuri de răcire, 180 mp, 11.633 lei; 71. Stație pompare, 129 mp,
4.169 lei; 72. Construcție laborator, 280 mp, 18.096 lei; 73. Cabină poartă, 22 mp, 2.328 lei; 74. Teren intravilan, 121639 mp,
3.471.836 lei; 75. Teren intravilan, 99403 mp, 2.837.171 lei; 76. Câmpuri nămol, 61581 mp, 105.683 lei. Total: 8.417.519 lei.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data
stabilită pentru vânzare. Prețul de începere a licitației este prețul din raportul de evaluare, care se găsește la sediul Administrației
Județene a Finanțelor Publice - Colectare Contribuabili Mijlocii Calarasi și la SC Zahar SA Călărași. Cei interesați în cumpărarea
bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare, următoarele documente: oferta de cumpărare,
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 - copia certiﬁcatului 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 identititate, 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 judecătoreasca competentă în termen de 15 zile de la comunicarea sau luarea la cunoștință, în conformitate cu prevederile
art. 173-174 din Ordonanțta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din O.G. 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 Administrației Județene a Finanțelor Publice Colectare Contribuabili Mijlocii Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 sau la telefon
numărul 0242.314350, interior 142. Prezentul anunț de vânzare va ﬁ aﬁșat în locurile prevăzute de dispozițiile art. 162, alin. 2 din OG
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.
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fax: 0238.717.950, telefon: 0238.710.679, e-mail:
garofita.iordache@primariabuzau.ro. 2.Hotărârea
privind stabilirea modalităţii de gestiune: HCL
nr.74/30.05.2015. 3.Aria teritorială, trasee, grup de
trasee: Municipiul Buzău, pe următoarele trasee:
Traseul nr.1M: Liceul “Marghiloman”- Patinoar.
Traseul nr.2M: Gara CFR Buzău- Pod
Mărăcineni. Traseul nr.4M: Staţia Petrom BrăileiSC „COMAT” SA. Traseul nr.5M: Pod Vadu
Paşii- Str.Bazalt. Traseul nr.6M: Gara CFR
Buzău- SC „COMAT” SA. Traseul nr.7M: Gara
CFR Buzău- Centru- Cart. Micro 14. Traseul
nr.8M: Gara CFR Buzău- Dorobanţi- Cart. Micro.
14. Traseul nr.10M: Liceul „Marghiloman”- Zona
Industrială- SC „VAE APCAROM” SA. 4.Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/
prestată/ furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe
activităţi: Serviciul de transport public local de
persoane prin curse regulate pe traseele secundare
în Municipiul Buzău, conform caietului de
sarcini. 5.Durata contractului de delegare a gestiunii: 6 (şase) ani de la data semnării contractului.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax
şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la
care se poate solicita documentaţia de delegare,
precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Municipiul Buzău, cu sediul în Buzău,
Bd.Unirii, nr.163, Judeţul Buzău, Biroul Comerţ
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şi Transporturi Locale, tel.0238.710.679, e-mail:
garofita.iordache@primariabuzau.ro. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată în urma
unei solicitări scrise. 7.Dacă este cazul, costul şi
condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare- nu este cazul. 8.Termenul limită
de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care
se depun/transmit ofertele: 08.06.2015, ora 14.00,
Primăria Municipiului Buzău, Bd.Unirii, nr.163,
Judeţul Buzău, la registratura generală a Primariei Municipiului Buzău. 9.Data, ora şi locul
deschiderii ofertelor: 09.06.2015, ora 11.00, la
sediul Primăriei Municipiului Buzău, Bd.Unirii,
nr.163, Judeţul Buzău. 10.Dacă este cazul,
garanţiile solicitate: Garanţia de participare la
licitaţie este de 4.000Lei şi se poate constitui prin
scrisoare de garanţie bancară, ordin de plată în
contul RO14TREZ16650006XXX000378 deschis
la Trezoreria Buzău sau lichidităţi depuse la
casieria instituţiei. 11.Durata de valabilitate a
ofertei: 90 de zile de la deschiderea lor. 12.Pagina
web pe care este disponibilă documentaţia: www.
primariabuzau.ro.

PIERDERI
Sc Trost Auto Service Technik SRL, cu sediul în
Str.Constructorilor 16A, Sector 6, Bucuresti,

RO8337258, declară pierdut chitanţier având
seriile 0983301-0983350. Le declarăm nule.

00002, eliberată la 28.12.2005 de S.S.P.R. O
declar nulă.

Pierdut Atestat transport persoane eliberat de
ARR pe numele Trană Ionuţ. Se declară nul.

Declar pierdută legitimația de revoluționar seria
LRM-M nr. 01348 cu calitatea de LRFD, pe
numele Mitrea Petrica. O declar nulă.

S.C. Lilmar Servis S.R.L., București sector 3, str.
Prevederii nr. 24, bl. G4-5, sc. C, et.8, ap. 105,
C.U.I. 31805779, J40/7435/11.06.13, declar
pierdut și nul certificat de înregistrare seria B nr.
2774049.
La Ocolul Silvic Podu Iloaiei– Direcția Silvică
Iași, s-a pierdut carnet autorizații de vânătoare
colectivă, tip A, Seria ACA nr. 072551- 072600,
folosit până la nr. 072552, inclusiv, pe care îl
declarăm nul.
Pierdut act concesiune nr. 3617 eliberat de
Parohia Vintilă Vodă Popești- Leordeni, pe
numele Pintilie Petru, Elena.
Pierdut atestat transport marfă şi persoane nr.
0173301001 și atestat A.D.R. nr. 001381 eliberate
în anul 2013 de A.R.R. Vrancea pe numele: Lupu
Laurențiu. Se declară nule.
Declar pierdută legitimație revoluționar pe
numele Stănescu Mircea, seria LRM-S nr.

S.C. Omnicom R&H S.R.L. cu sediul în
București, str. Ceairului 9, bl. J10, sc.A, ap.7,
sector 3, R.C. J40/7885/1996, CIF 8814330,
declară pierdut certificat de înregistrare seria B nr.
1107826, eliberat la data de 22 sept. 2007 de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
Pierdut certificat de înmatriculare autoturism
Skoda Octavia Tour număr înmatriculare
B84KLM, titular Cabinet de Avocat Georgescu
Catalin. Îl declar nul.
Pierdut Certificat Constatator emis la 10.09.2012,
CUI 542222, PFA Niculae T. Cristian. Îl declar
nul.
Declar pierdut Certificat constatator emis pentru
sediul profesional al P.F.A. Danciu Răzvan- Mihai
Ştefan cu nr. de ordine F40/106/14.01.2014, C.U.I.
32652177. Îl declar nul.
Pierdut legitimaţie luptător pentru victoria
revoluţiei române din decembrie 1989 cu seria
LRM-V, nr. 00323, eliberată de Secretariatul de
Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 – Comisia Parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989 pe numele
Vladislav Milu. Se declară nulă.
Pe Autostrada A2, Bucureşti-Constanţa, s-au
pierdut în împrejurări necunoscute următoarele
documente: -Carnet de dovezi înlocuitoare având
seriile CU 0603476-0603500; -Carnet de autorizaţii de reparative având seriile CR 20477262047750. Documentele în cauză sunt emise de
IGPR -Secţia de Poliţie Autostrăzi -Biroul de
Poliţie A2 şi se declară nule.
S.C. PROCEMA Institut de Cercetare, Proiectare
și Producție Experimentală în domeniul
Construcțiilor și al Materialelor de Construcții
S.A., persoană juridică română, cu sediul social
în Mun. București, Calea Griviței nr.136, Sector
1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/171/1991, C.U.I. RO1556536, În calitate de
Firma Mama, reprezentată prin Director
General Dl. Sterie Tivichi, Declară pierdute
următoarele acte: certificatul de înregistrare emis
în data de 06.03.2003, a PROCEMA Institut de
Cercetare Proiectare şi Producţie Experimentală
în Domeniul Construcţiilor şi al Materialelor de
Construcţii S.A. Bucureşti Sucursala Cluj
Napoca, cu sediu social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Beiuşului, nr.1, Judeţ Cluj, nr. de
ordine în Registrul Comerţului: J12/3825/1991,
C.U.I.: 15263722, Certificat de înregistrare
B1441832, emis la data de 03.09.2008 şi eliberat
la data 24.09.2008, precum şi certificat
constatator de înfiinţare. Declar actele
menţionate nule. S.C. PROCEMA S.A., Director
General Dl. Sterie Tivichi.

COMEMORĂRI

Să ne amintim de poetul TRAIAN IANCU
care acum 18 ani s-a mutat la Domnul.
Sufletul lui gingaş şi generos să fie în veşnică
lumină. Noi nu te vom uita niciodată.
Maria şi prietenii.

www.jurnalul.ro
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Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Călărași. Colectare Contribuabili Mijlocii. Compartimentul Executare Silită. Dosar de executare nr. 1928737. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Mai ziua
05. 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 data de 22.05.2015, ora 11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor, nr. 6-8, se va ține etapa I a licitației publice pentru vânzarea următoarele bunuri mobile sechestrate, proprietate
a debitorului Zahar Calarasi SA cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, str. Varianta Nord, nr. 4, cod de identiﬁcare ﬁscală 1928737, în dosar de executare nr. 1928737, prețul de
pornire al licitației pentru aceasta (exclusiv TVA) este: Nr. crt. Denumirea bunului mobil, Preț din raportul de evaluare fără TVA: 1. Stație tratare apă, Nr. inventar 2065, 33.600 lei;
2. Pompă apă industrială, Nr. inventar 3000, 1.918 lei; 3. Compresor aer E C10, Nr. inventar 3003, 496 lei; 4. Pompa apa industrială CT, Nr. inventar 3005, 1.918 lei; 5. Compresor
ECR 380, Nr. inventar 3009, 167 lei; 6. Compresor 2 EC10 Nr. inventar 3011, 500 lei; 7. Trafo 1600/20/0,4 KVA, Nr. inventar 3033, 7.451 lei; 8. Celula Div 20 KV - Trafo 4, Nr.
inventar 3046, 301 lei; 9. Celula Div 20 KV - Trafo 3, Nr. inventar 3045, 301 lei; 10. Celula Div 20KV - Trafo 2, Nr. inventar 3044, 138 lei; 11. Celula Div 20 KV - Trafo 1, Nr. inventar
3043, 138 lei; 12. Celula Div 20 KV - 16 Cel AT2 PT5, Nr. inventar 3042, 138 lei; 13. Celula Div 20 KV-16 Cel AT PT5, Nr. inventar 3041, 138 lei; 14. Celula Alim ST. 20 KV PT5, Nr.
inventar 3040, 2.761 lei; 15. Celula alim. ST. 20 KV PT5, Nr. inventar 3039, 2.761 lei; 16. Celulă Div PT 1-PT4, Nr. inventar 3054, 376 lei; 17. Celulă Div Cuptor 1, Nr. inventar 3053,
376 lei; 18. Celulă Div PT 1-PT4, Nr. inventar 3052, 376 lei; 19. Celulă Div PT 1-PT4, Nr. inventar 3051, 376 lei; 20. Celulă Div 20 KV-II, Nr. inventar 3050, 376 lei; 21. Celulă Div 20
KV, Nr. inventar 3049, 527 lei; 22. Celulă Div 20 KV - Trafo 6, Nr. inventar 3048, 527 lei; 23. Celulă Div 20 KV - Trafo 5,l Nr. inventar 3047, 527 lei; 24. Motor Electric 5,5/1500 Malaxor
Masă, Nr. inventar 3116, 357 lei; 25. Pompă Saramură NC 65 CT, Nr. inventar 3099, 907 lei; 26. Pompă Saramură NC 65 CT, Nr. inventar 3098, 907 lei; 27. Pompa Sadu S1 100,3 IP
54 CT, Nr. inventar 3095, 1.030 lei; 28. Schimbător de căldura, Nr. inventar 3091, 1.005 lei; 29. Pompă Sadu S1 100, 3IP 54 CT, Nr. inventar 3089, 1.030 lei; 30. Convertizor sudură
at. mecanic, Nr. inventar 3088, 449 lei; 31. Schimbător de caldură CT, Nr. inventar 3087, 1.159 lei; 32. Motor electric 5,5-1000 Top Clera C, Nr. inventar 3274, 182 lei; 33. Motor
electric 22-1500 Bandă saci, Nr. inventar 3233, 479 lei; 34. Motor electric 18,5/1000 Strung SNA, Nr. inventar 3225, 343 lei; 35. Recipient aer la compresor, Nr. inventar 3221, 219
lei; 36. Motor electric 15-1500 at. mec., Nr. inv. 3213, 226 lei; 37. Motor electric 22-3000 TLPT, Nr. inventar 3201, 328 lei; 38. Motor electric 22-1000 pompă Melasa, Nr. inventar
3205, 361 lei; 39. Rezervor Sirop B Cota 14, Nr. inventar 3196, 742 lei; 40. Rezervor sirop, Nr. inventar 3195, C Cota 14, 742 lei; 41. Motor electric 22-1000 – Pompă melasă, Nr.
inventar 3191, 361 lei; 42. Motor electric 15-3000 TLPT, Nr. inventar 3178, 227 lei; 43. Motor electric 15-3000 TLPT, Nr. inventar 3175, 227 lei; 44. Motor electric 18,5-1500, Nr.
inventar 3168, 303 lei; 45. Aparat vacuum A, Nr. inventar 3159, 1.579 lei; 46. Rezervor Cl purif. Cota 14, Nr. inventar 3157, 571 lei; 47. Motor electric 18,5 – 1500, Pompa melasă,
Nr. inventar 3156, 303 lei; 48. Rezervor Clera B Cota 14, Nr. inventar 3154, 571 lei; 49. Rezervor Saa Cota 14, Nr. inventar 3153, 571 lei; 50. Rezervor sirop BC Cota 14, Nr. inventar
3148, 198 lei; 51. Motor electric 11-3000 Clera TLPT, Nr. inventar 3146, 210 lei; 52. Motor electric 18,5-3000 CT, Nr. inventar 3128, 252 lei; 53. Motor electric 22/3000 P Namol
Cam, Nr. inventar 3127, 328 lei; 54. Motor electric 3/3000 P CT, Nr. inventar 3126, 55 lei; 55. ME 5,5/1500 Malaxor Masa, Nr. inventar 3125, 357 lei; 56. ME 5,5/1500 Malaxor Masa,
Nr. inventar 3117, 357 lei; 57. Degazor apă tratată, Nr. inventar 3081, 8.257 lei; 58. Rezervor apă tratată, Nr. inventar 3072, 15.238 lei; 59. Celula Cupla, Nr. inventar 3069, 376 lei;
60. Celula Cupla, Nr. inventar 3068, 376 lei; 61. Rezervor apa brută, Nr. inventar 3067, 15.241 lei; 62. Celula Div. PT. 2, Nr. inventar 3061, 376 lei; 63. Celula Div. rezervă PT. 4, Nr.
inventar 3056, 527 lei; 64. Celula Div. rezervă PT. 4, Nr. inventar 3055, 376 lei; 65. Separator ulei, Nr. inventar 3652, 293 lei; 66. Separator ulei, Nr. inventar 3653, 293 lei; 67.
Electropompă EPG 65 exterior, Nr. inventar 3611, 162 lei; 68. Pompa Lotru 80 CT, Nr. inventar 3598, 599 lei; 69. Rezervor sirop verde Cota 14, Nr. inventar 3593, 742 lei; 70.
Rezervor condens TLPT, Nr. inventar 3583, 141 lei; 71. Dulap mediu negru, Nr. inventar 7001, 75 lei; 72. Injector tip SK VG 80, Nr. inventar 3561, 67.200 lei; 73. Pompă apă
industrială, Nr. inventar 3525, 572 lei; 74. Rezervor condens cadă barometru, Nr. inventar 3493, 1.296 lei; 75. Mașină frezat, Nr. inventar 3480, 292 lei; 76. Mașină găurit, Nr.
inventar 3479, 210 lei; 77. Decarbonator, Nr. inventar 3477, 1.578 lei; 78. Mașină găurit, Nr. inventar 3475, 210 lei; 79. Mașină frezat Universal FU 36130, Nr. inventar 3474, 397
lei; 80. Mașină frezat, Nr. inventar 3476, 397 lei; 81. Electromotor 30*1500 apă ind., Nr. inventar 3469, 385 lei; 82. Electromotor 30*1500 SNEC Zah, Nr. inventar 3472, 385 lei; 83.
Ventilator cicloane, Nr. inventar 3463, 268 lei; 84. Pompă 14 NDS apă C ind., Nr. inventar 3457, 171 lei; 85. Motor electric 30-1500 SP1 preepurare, Nr. inventar 3456, 385 lei; 86.
Motor electric 18,5-1500 P Clera, Nr. inventar 3454, 303 lei; 87. Agregat cusut saci, Nr. inventar 3452, 254 lei; 88. Agregat cusut saci, Nr. inventar 3453, 254 lei; 89. Hidrociclon pt.
praf, Nr. inventar 3448, 345 lei; 90. Pompă Cerna 125/ apă industrială, Nr. inventar 3445, 150 lei; 91. Rezervor apa Barom Cota 14, Nr. inventar 3435, 742 lei; 92. Rezervor apă
industrială Cota 14, Nr. inventar 3434, 742 lei; 93. Rezervor aer compresor, Nr. inventar 3424, 742 lei; 94. Rezervor condens Cota 14, Nr. inventar 3413, 742 lei; 95. Topitor zahăr
farin condiționare, Nr. inventar 3410, 1.244 lei; 96. ME 1.1/1500 Transp. șipci mașină cusut, Nr. inventar 3400, 67 lei; 97. ME 1.1/1500 Transp. șipci mașină cusut, Nr. inventar
3401, 67 lei; 98. Motor electric 18,5-1500, Nr. inventar 3375, 303 lei; 99. Motor electric 18,5-1500, Nr. inventar 3381, 303 lei; 100. Motor electric 18,5-1500, Nr. inventar 3394, 303
lei; 101. Motor electric 15-3000, Nr. inventar 3368, 303 lei; 102. Motor electric 75-750, Nr. inventar 3365, 520 lei; 103. Motor electric 75-750, Nr. inventar 3364, 520 lei; 104. Motor
electric 75-750, Nr. inventar 3363, 520 lei; 105. Motor electric 55-3000, Nr. inventar 3359, 676 lei; 106. Rezervor aer compresoare, Nr. inventar 3350, 742 lei; 107. Motor electric
30-1500, Nr. inventar 3349, 385 lei; 108. Motor electric -3 -3000, Nr. inventar 3348, 54 lei; 109. Motor electric 18,5-3000, Nr. inventar 3343, 252 lei; 110. Motor electric 55-1500,
Nr. inventar 3342, 626 lei; 111. Motor electric 55-1500, Nr. inventar 3341, 626 lei; 112. ME 7,5/1500 Refrige, Nr. inventar 3339, 134 lei; 113. Motor electric 2,2-700, Nr. inventar
3338, 76 lei; 114. Malaxor, Nr. inventar 3333, 75 lei; 115. Motor electric 55-1000, Nr. inventar 3332, 658 lei; 116. Motor electric 11-700, Nr. inventar 3330, 302 lei; 117. Motor
electric 22-1500, Nr. invertar 3320, 302 lei; 118. Motor electric 22-1500, Nr. invertar 3321, 302 lei; 119. Motor electric 22-1500, Nr. invertar 3322, 302 lei; 120. Motor electric 2,2700, Nr. invertar 3325, 76 lei; 121. ME 4/1500 - Malaxor Dublu Masa, Nr. inventar 3315, 75 lei; 122. Motor Electric 11-1000, Nr. inventar 3314, 218 lei; 123. ME 1,1/1500 Transp. cu
șipci, Nr. inventar 3308, 29 lei; 124. ME 1,1/1500 Transp. cu șipci, Nr. inventar 3307, 29 lei; 125. ME 18/1500 - Ventilator cicloane, Nr. inventar 3305, 303 lei; 126. Motor electric 151500 Nr. inventar 3304, 226 lei; 127. Motor electric 30/1500, Nr. inventar 3296, 372 lei; 128. Motor electric 15-3000, Nr. inventar 3293, 225 lei; 129. Mașină cusut saci, Nr. inventar
3290, 254 lei; 130. Mașină cusut saci, Nr. inventar 3289, 254 lei; 131. Motor Electric 30-1500, Nr. inventar 3285, 372 lei; 132. Motor Electric 30-1500, Nr. inventar 3281, 372 lei;
133. Pompă Cerna 125/Apă, Nr. inventar 3278, 150 lei; 134. Motor Electric 30-1500, Nr. inventar 3277, 372 lei; 135. Pompa Cerna 125/Apă ind., Nr. inventar 3276, 150 lei; 136.
Motor electric 22-3000, Nr. inventar 3161, 328 lei; 137. Aparat vacuum, Nr. inventar 3158, 1.579 lei; 138. Motor electric 18,5 – 1500P, Nr. inventar 3155, 303 lei; 139. Ifron, Nr.
inventar 5913, 3.062 lei; 140. Transportor elicoidal, Nr. inventar 5911, 523 lei; 141. Electrostivuitor, Nr. inventar 5321, 2.614 lei; 142. Transport elicoidal, Nr. inventar 5190, 381 lei;
143. Transportor bandă, Nr. inventar 5132, 22 lei; 144. Topogan saci, Nr. inventar 5124, 338 lei; 145. Transportor șipci mașină de cusut, Nr. inventar 5103, 30 lei; 146. Transportor
bandă, Nr. inventar 5102, 72 lei; 147. Transportor bandă, Nr. inventar 5097, 361 lei; 148. Transportor bandă 650*17,8, Nr. inventar 5096, 355 lei; 149. Transportor șipci saci, Nr.
inventar 5094, 437 lei; 150. Transportor șipci saci, Nr. inventar 5095, 437 lei; 151. Transportor Elic Prof, Nr. inventar 5093, 447 lei; 152. Transportor bandă 800*5,5, Nr. inventar
5019, 1.460 lei; 153. Cântar buncăr, Nr. inventar 5016, 358 lei; 154. Cântar buncăr, Nr. inventar 5011, 342 lei; 155. Cântar buncăr, Nr. inventar 5012, 342 lei; 156. Cântar buncăr,
Nr. inventar 5013, 342 lei; 157. Cântar buncăr, Nr. inventar 5014, 342 lei; 158. Cântar buncăr, Nr. inventar 5010, 354 lei; 159. Mașină rabotat, Nr. inventar 4659, 7.549 lei; 160.
Strung, Nr. inventar 4652, 3.036 lei; 161. Strung, Nr. inventar 4648, 4.046 lei; 162. Tablou casă mașină cusut, Nr. inventar 4546, 253 lei; 163. Cântar zahăr, Nr. inventar 4461,
2.714 lei; 164. Cântar zahăr, Nr. inventar 4462, 2.714 lei; 165. Aspirator industrial, Nr. inventar 7009, 27 lei; 166. Cântar zahăr, Nr. inventar 4454, 5.008 lei; 167. Termobalanță, Nr.
inventar 4416, 178 lei; 168. Balanță Mettler, Nr. inventar 4414, 178 lei; 169. Balanță Mettler, Nr. inventar 4415, 178 lei; 170. Balanță Mettler, Nr. inventar 4413, 178 lei; 171. Pod
basculă 50 to, Nr. inventar 4322, 916 lei; 172. Tablou cadă siloz, Nr. inventar 4315, 578 lei; 173. Tablou Forta, Nr. inventar 4236, 532 lei; 174. Panou reglare 2*200 Gaz, Nr. inventar
4163, 6.954 lei; 175. Tablou electric, Nr. inventar 4161, 838 lei; 176. Tablou electric, Nr. inventar 4113, 796 lei; 177. Panou Forta, Nr. inventar 4110, 349 lei; 178. Panou Forta, Nr.
inventar 4106, 486 lei; 179. Panou Forta, Nr. inventar 4107, 486 lei; 180. Panou Forta, Nr. inventar 4108, 486 lei; 181. Debitmetru, Nr. inventar 4067, 480 lei; 182. Cristaloscop, Nr.
inventar 4057, 2.609 lei; 183. Brixmetru, Nr. inventar 4055, 3.967 lei; 184. Zaharmetru, Nr. inventar 4054, 2.541 lei; 185. Talametru, Nr. inventar 4053, 1.734 lei; 186.
Umidometru, Nr. inventar 4050, 1.680 lei; 187. Microscop, Nr. inventar 4029, 100 lei; 188. Baie de nisip electrică, Nr. inventar 4020, 174 lei; 189. Pod bascula, Nr. inventar 4017,
916 lei; 190. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3782, 150 lei; 191. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3783, 150 lei; 192. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3776, 232 lei; 193.
Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3777, 232 lei; 94. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3778, 232 lei; 195. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3779, 232 lei; 196. Aparat aer
condiționat, Nr. inventar 3780, 232 lei; 197. Aparat aer condiționat, Nr. inventar 3781, 232 lei; 198. Instalație puriﬁcare zahăr, Nr. inventar 3767, 96.000 lei; 199. Electromotor 22 –
1000, Nr. inventar 3766, 361 lei; 200. Schimbător de caldură, Nr. inventar 3746, 1.159 lei; 201. Schimbător de caldură, Nr. inventar 3748, 1.159 lei; 202. Mașină cusut saci, Nr.
inventar 3698, 254 lei; 203. Mașină cusut saci, Nr. inventar 3699, 254 lei; 204. Superciclon, Nr. inventar 3660, 240 lei; 205. Cazan CR 16 CT Nr. inventar 3034, 7.600 lei; 206.
Compresor ECF 0,7, Nr. inventar 3008, 167 lei; 207. Compresor EC 350, Nr. inventar 3007, 167 lei; 208. Compesor aer EC 10, Nr. inventar 3004, 945 lei; 209. Compresor 2EC 10, Nr.
inventar 3010, 500 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. Asupra bunurilor care fac obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate următoarele privilegii ale altor creditori: SC Atalanta Furniture
SRL. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru licitatie. 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 a licitației, împuternicirea autentiﬁcată a persoanei care îl
reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice române - copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele ﬁzice române - copie de pe actul de identitate, 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 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 0242.314350, interior 142. Publicația de vânzare va
ﬁ aﬁșată în data de 05.05.2015.

