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ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
În data de 30-06-2015, ora 9 va avea loc la
sediul Primăriei or. Mărăşeşti, jud. Vrancea,
Concursul pentru ocuparea a unui post vacant
contractual de şofer, tr.I în Serviciul public
local transport persoane prin curse regulate.
Condiţii de participare: 1. Generale- conform
art. 3 din H.G. nr.286/2011 modificată şi
completată; 2. Specifice- studii: studii gimnaziale; permis conducere categoria B şi D;
Certificat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane. În
perioada 05-18//06/2015, la sediul Primăriei or.
Mărăşeşti se vor depune dosarele de participare la concurs, care trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute în H.G.
nr.286/2011. Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor: 19- 22/06/2015. 2.
Proba practică: 30-6-2015, ora 09. 3. Proba
scrisă: data va fi anunţată ulterior. 4. Interviuldata va fi anunţată ulterior. Bibliografia va fi
afişată pe site-ul şi pe tabela de afişaj ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei
or. Mărăşeşti şi telefon 0237-260.550.
Spitalul Municipal Caracal, cu sediul în
Caracal, str.Plevnei, nr.36, judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi
vacante contractuale de îngrijitoare pe perioadă nedeterminată, astfel: -data limită pentru
depunerea dosarelor de concurs: 23.06.2015,
ora 15.00, la sediul unităţii; -proba scrisă:
06.07.2015, ora 10.00; -proba interviu:
09.07.2015, ora 10.00. Condiţiile specifice de
participare la concurs sunt: -studii: şcoală
generală. Informaţii suplimentare la sediul
unităţii, la telefon: 0249.512.880, int. 190 şi pe:
www.smcaracal.webs.com
Universitatea Babeş-Bolyai. Direcţia Resurse
Umane. Serviciul Resurse Umane. Anunţ. În
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/ 2011,
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în
Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post de
secretar, vacant pe perioadă nedeterminată în
cadrul Centrului de Formare Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă.
Condiţii de participare: - studii superioare în
domeniul ştiinţe sociale; - vechime în activitatea de secretariat în învăţământul superior
minim 3 ani; - cunoştinţe privind utilizarea
editoarelor de text (Microsoft Word, Open
Office) şi calcular tabular (Microsoft Excel,
Open Spreadsheet); - utilizarea editoarelor de
pagini WEB, editoarelor HTML, lucru cu
pagini WEB din Sharepoint Server; - cunoştinţe prelucrare imagini (Corel Draw, Paint).
Concursulva consta într-o probă scrisă (în data
de 30.06.2015, ora 10.00), o probă practică (în
data de 07.07.2015, ora 10.00) şi un interviu (în
data de 14.07.2015, ora 10.00). Dosarele de
concurs se pot depune până la data de
22.06.2015, ora 16.00. Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Direcţia Resurse Umane, str.
I.C. Brătianu nr. 14, pe pagina de internet
ANAF – Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Prahova.
Serviciul Fiscal Orășenesc Bușteni.
Anunț licitație. S.F.O. Bușteni anunță
organizarea licitației privind vânzarea
unui utilaj - Încărcător frontal NP 9.56,
fabricație China, dupa model Caterpillar,
an 2004, stare bună de funcționare,
aspect exterior bine întreținut,
aparținând SC Alessia-Lor Serv SRL
Bușteni, la sediul din oraș Bușteni, str.
Nestor Ureche, nr. 3, în data de
18.06.2015, ora 13.00. Prețul de pornire
al licitației (a I-a) este de 82.160 lei,
exclusiv TVA. Bunul respectiv nu este
g r e v a t d e s a r c i n i . A n u n ț u l n r.
22601/05.06.2015 poate ﬁ consultat la
sediul organului ﬁscal, la primărie și pe
site-ul ANAF (licitații). Pentru date
suplimentare privind condiții de
participare și actele necesare la
depunerea ofertelor puteți apela nr. de
telefon 0244.320155, persoană de
contact: Aldea Cristin.
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www.ubbcluj.ro sau telefon 0264/ 405300, interior 5449. Director RU, Mircea Raţiu.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
Cărţi din toate domeniile, deplasare domiciliu,
seriozitate, promptitudine, 021.313.55.88,
0722.932.340

CITAȚII
Administratorul SC C&G Stahl Tech SRL,
domnul Kwak Haengohr este chemat la Tribunalul Calarasi, str. Bucuresti nr. 106, camera 1,
compet C12 in data 25.06.2015, in calitate de
parat in dosarul nr. 305/116/2015.
Se citează pârâtul Irde Giovani, în dosarul
31430/197/2014, în proces cu Vasiu Vasile şi
Vasiu Martha, pentru data de 19.06.2015, la
Judecătoria Braşov, sala J2, ora 09.00, având
ca obiect validare poprire.
Duceag Aurel chem în instanţă la Judecătoria
Botoşani, pe Duceag Elena, în proces de divorţ,
în data de 24.06.2015, dosar nr. 3178/193/2014.
Domnul Ciobanu Ioan, în calitate de pârât,
este chemat în judecată în data de 23 iunie
2015, complet C30, sala 7, orele 8:30, în
dosarul nr. 44029/245/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Iaşi, având ca obiect evacuare, în
contradictoriu cu reclamantul Aprofirei
Neculai.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Botoșani. Citație, SC Eurotel SRL, cu sediul în
loc. Botoșani, str. Octav Onicescu, nr. 1, et. 3,
cam. 11 - 12, jud. Botoșani este chemată la
Tribunalul Iași, în ziua de 11.06.2015, ora 9.00,
în calitate de debitor în dosarul nr.
3599/40/2014 – procedura insolvenței, în
proces cu Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Iași prin Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Botoșani, str.
Piața Revoluției, nr. 5, în calitate de creditor
pentru Legea nr. 85/2014.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Botoșani. Citație, Botezatu Liliana, cu domiciliul în loc. Botoșani, str. Aleea Școlii nr. 2, sc. A,
apt. 20, jud. Botoșani, este chemată la Tribunalul Botoșani, în ziua de 11.06.2015, ora 9.00,
în calitate de pârât în dosarul nr. 3433/40/2014/
a1 – atragere răspundere procedură insovenței,
în proces cu Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoșani, str.
Piața Revoluției nr. 5, în calitate de creditor
reclamant pentru Legea nr. 85/2006.
Art. 1051 alin 1 şi 2 Cod procedură civilă.
Somaţie - uzucapiune. România. Judecătoria
Întorsura Buzăului. Dosar nr. 175/248/2015.
Somaţie emisă în temeiul încheierii de şedinţă
din data de 26 mai 2015. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului
sub dosar nr. 175/248/2015 reclamanţii Lupşa
Alexandru şi Lupşa Maria, ambii cu domiciliul
în comuna Barcani, sat Săramăş, nr. 61,
judeţul Covasna, au invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, prin
joncţiunea posesiei cu antecesorii Lupşa Victor
şi Lupşa Domnica, decedaţi, asupra terenului
în suprafaţă de 2740 mp, înscris în CF nr.
23319 Barcani, de la A+1, nr top 1960/2/2/2/1,
1824/8, 1837, 1838, 1839, 1840, 1843/1-2, 1849,
1850, 1851, 1855, 1856, 1961/1, 1962/2,
1961/3/1, 1961/4-19, 1961/20/1, 1961/22
fâneaţă, păşune şi pădure cu suprafaţă de
1.922.405 mp. Un imobil este situate în intravilanul comunei Barcani, sar Saramas, FN,
judeţul Covasna, având ca vecinatăţi: la nord
–Lipsa Alexandru; la est – Gabor Viorica, la
sud-drum, iar la vest – Lupşa Constantin
Ovidiu. Al doilea imobil este situat în extravilanul comunei barcani, judeţul Covasna şi are
că vecinătăţi: la nord – Gabor Teodora, la est
– Gabor Viorica, la sud – Lupşa Alexandru, iar
la vest Lupşa Constantin Ovidiu. Toţi cei interesaţi sunt somatic să formuleze opoziţie, cu

precizarea ca, în caz contrar, se va trece la
judecarea cererii în termen de 6 luni de la
emiteresa celei din urmă publicaţii. Prezenta
somaţie: - se afişează la imobilul în litigiu, la
sediul Judecătoriei Întorsura Buzăului, la
BCPI Întorsura Buzăului şi la sediul Primăriei
comunei Barcani. – se publică în două ziare de
largă răspândire, din care unul de circulaţie
naţională. Preşedinte Mariana Lizabela
Crăciun. Grefier, Nicoleta Corina Morariu.

DIVERSE
SC Almera New Capital Investment SRL, cu
sediul în Bucureşti, Sector 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr.73-81, Clădirea 3, Parter,
Camera 26, solicită autorizaţie de mediu
pentru desfăşurarea activităţii -Captarea,
tratarea şi distribuţia apei -COD CAEN 3600
şi Colectarea şi epurarea apelor uzate -COD
CAEN 3700 -pentru punctul de lucru situat în
Comuna Remetea Mare, nr.636, Clădirea Hală
de depozitare P+2 E -corp 1, Timişoara,
Judeţul Timiş. Sugestii şi reclamaţii se primesc
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş,
Bd.Liviu Rebreanu, nr.18-18 A, Timişoara,
judeţul Timiş, de luni până vineri, între orele
08.00-16.00.
În temeiul art. 61 alin.(1) din Legea 85/2006
comunicăm deschiderea procedurii simplificate de faliment a debitorului SC Andrag
Construct SRL, CIF: 24008109, J25/440/2008 ,
dosar nr. 3687/101/2014 - Tribunalul Mehedinţi. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă la 29.06.2015; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 13.07.2015; Termen limită pentru
depunerea contestațiilor 5 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar; Termen limită pentru întocmirea și afişarea tabelului definitiv consolidat
al creanţelor la 27.07.2015. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL

SOMAȚII
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul
Prahova, în temeiul încheierii din data de
14.05.2015, potrivit art.1051 C.proc.civ., ca
urmare a cererii înregistrate pe rolul instanţei
sub nr.948/331/2015, prin care se invocă de
către Grigore Constantin domiciliat în com.
Reviga, sat Rovine, jud. Ialomiţa dobândirea
dreptului de proprietate ca urmare a uzucapiunii asupra imobilului teren în suprafaţă de
1874 mp, situat în com. Varbilau, sat Poiana
Varbilau, jud. Prahova, pct. Acasa T.36 P: 172,
având următoarele vecinătăţi: la vest most.
Drum, la sud Mistoaca Elena, la est Cadăr
Mihai şi la nord most. def. Nistor Gheorghe, se
emite prezenţa SOMAŢIE. Pentru toţi cei
interesaţi să facă opoziţie în termen de 6 luni
de la emiterea celei din urmă publicaţii. În
lipsa opoziţiei formulată în termen procedural,
se va trece la judecarea cererii. Menţionăm că
imobilul este deţinut de către reclamantul
GRIGORE CONSTANTIN domiciliat în com.
Reviga, sat Rovine, jud. Ialomiţa.
Judecătoria Vălenii de Munte, Judeţul
Prahova, în temeiul încheierii din data de
24.04.2015, potrivit art.1051 C.proc.civ., ca
urmare a cererii înregistrate pe rolul instanţei
sub nr.86/331/2015, prin care se invocă de către
petentele Mocanu Aurelia, cu domiciliul în

comuna Varbilau, sat Varbilau, nr.477, jud.
Prahova, Masoud Sefania, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Ciocârliei, nr.24, bl. 28, sc.A,
et.9, ap.39, sector 2, şi Mocanu Alexandra, cu
domiciliul în comuna Varbilau, jud. Prahova,
dobândirea dreptului de proprietate ca urmare
a uzucapiunii asupra terenului în suprafaţă de
2629 mp, situat în intravilanul comunei
Varbilau, sat Varbilau, nr.477, T22, A1175, CC
1176, jud. Prahova, categoria curţi-construcţii
şi arabil, vecini: la N - Vişan Georgeta, la V most. def. Mocanu M. Ion, la S - Ds 1152, la E
– most. def. Mocanu Ion, most. def. Mocanu
Gheorghe, Popescu Irina, terenului în suprafaţă de 365 mp, situat în extravilanul comunei
Varbilau, T 20, L 6722, jud. Prahova, cu următoarele vecinătăţi: la N – Valcel, la S – De
6744/6, la E – most. def. Neacşu Nicolae, la V
– most. def. Alexandrescu Mihai, terenul în
suprafaţă de 220 mp situat în extravilanul
com. Varbilau, T 20, F 6723/1, jud. Prahova, cu
următoarele vecinătăţi: la N – De 6744/6, la S
– com. Vâlcanesti, la V- most def. Alexandrescu
Mihai, terenul în suprafaţă de 2039 mp, situat
în extravilanul comunei Varbilau, pct.
Pietroasa, T 3, Ps 1749, jud. Prahova, cu următoarele vecinătăţi: la N – Blidaru Ştefan, la S
– Pădure, la E – most. def. David Zanfira, la V
– most. def. Mocanu Petre, potrivit expertizei
Panaitoiu Dumitru, se emite prezenţa
SOMAŢIE. Pentru toţi cei interesaţi să facă
opoziţie în termen de 6 luni de la emiterea celei
din urmă publicaţii. În lipsa opoziţiei formulată în termen procedural, se va trece la judecarea cererii. Menţionăm că terenurile sunt
deţinute de petentele Mocanu Aurelia, cu
domiciliul în comuna Varbilau, sat Varbilau,
nr.477, jud. Prahova, Masoud Sefania, cu
domiciliul în Bucureşti, str. Ciocârliei, nr.24,
bl.D28, sc.A, et.9, ap.39, sector 2, şi Mocanu
Alexandra, cu domiciliul în comuna Varbilau,
jud. Prahova.

LICITAȚII
Primăria orașului Mărășești, str. Siret nr.1, jud.
Vrancea, organizează licitație publică în data
de 25.06.2015, ora 10.00 la sediul primăriei, în
vederea concesionarii unui imobil– teren în
suprafaţa de 1092 mp, aflat în orş. Mărășești,
Șoseaua Națională. Cost caiet de sarcini: 50 lei.
Pret pornire licitaţie: 44,34 lei/mp. -Data limită
solicitare clarificări: 23.06.2015. -Data limită
de depunere oferte: 24.06.2015, ora 9.00.
Relații suplimentare la tel.: 0237/260150.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 7440/111/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea SC
Dorobantilor Entertainment SRL,
J5/1113/2011, CUI: RO28539952 scoate la
vânzare prin licitatie publică următoarele
bunuri mobile: Sistem stand alone video wall
controller – 1.842,89 lei, Laptop – 9.000 lei,
Sistem de supraveghere 7.774,20 lei. icitația va
avea loc în 11.06.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. Regulamentul de vânzare se poate obtine
de la lichidator. Ofertele / Cererile de participare se pot depune la sediul lichidatorului
judiciar sau prin fax: 0359463662 sau e-mail:
plginsolv@gmail.com. În cazul în care bunurile
nu se vor vinde licitația se reia săptămânal,
timp de încă 4 săptămâni la aceeași oră.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator în dosarul nr. 9379/111/2012 aflat pe
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rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
SC Olimpic Felix SRL, J05/763/1999, CUI:
RO12353162 scoate la vânzare prin licitație
publică casă tip duplex şi teren aferent, situate
în Sânmartin, jud. Bihor, preț de pornire de
178.050,00 RON plus TVA. Licitația va avea loc
în data de 16.06.2015 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea str. Avram Iancu nr.2
ap.11. În caz de nereușită licitația se va relua în
data de 23.06.2015 respectiv 30.06.2015 la
aceeași oră şi adresă. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidator: Tel: 0359/463661
Fax: 0359/463662.
Fast Insolv S.P.R.L. anunta vanzarea in bloc
prin metoda negocierii directe a trei terenuri
arabile in suprafata totala de 14.800mp situate
in extravilanul localitatii Racari, jud.Dambovita, Tarla 21/3, Parcelele 61, 67 si 68, cu numerele cadastrale 1472, 1557 si 2093, aflate in
proprietatea societatii Sky Properties Invest
SRL –in faliment. Pret evaluare: 1,71 Euro/mp.
Ofertele de cumparare se pot transmite pana
cel tarziu in data de 08.07.2015 la sediul lichidatorului din Bucuresti, Str.Cultul Patriei
nr.38Bis, Et.1, Ap.2, Sect.3. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 09.07.2015,
ora-14.00, la sediul lichidatorului. Raportul de
evaluare, schitele cadastrale si regulamentul de
valorificare pot fi descarcate gratuit de la www.
fastinsolv.ro. Pentru alte informatii, contact la
office@fastinsolv.ro sau 021.320.10.90.
Primăria Comunei Dorneşti, Judeţul Suceava
scoate la licitaţie publică cu strigare în vederea
închirierii, suprafeţei de 20,00 ha teren disponibil păşune din domeniul privat al comunei
situat în extravilanul comunei Dorneşti, judeţul
Suceava. Licitaţia va avea loc la data de
26.06.2015 ora 10,00 la sediul Primăriei
comunei Dorneşti. Preţul de pornire al licitaţiei
este în valoare totală de 78,9 lei/an. Licitatorii
vor achita până la ora începerii licitaţiei o taxă
de participare în sumă de 175 lei şi o garanţie
de participare de 10% din preţul de începere a
licitaţiei. Caietul de sarcini pentru închirierea
terenului cu destinaţia păşune, se va procura

contra cost de la Primăria Comunei Dorneşti
înainte de depunerea cererii pentru înscrierea
la licitaţie. În cazul în care licitaţia nu se va
susţine la data stabilită se va repeta în următoarea săptămână. Relaţii suplimentare se pot
solicita la telefoanele 0230/568.217 sau
0230/568.236-Primăria Comunei Dorneşti.
Debitorul SC Vigomarm SRL -în lichidare, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații
SPRL, scoate la vânzare următoarele: 1. Teren
499mp +1/100 cotă indiviza teren 4,023mp aflat
pe raza comunei Barcanesti, Sat Tatarani, jud.
Prahova. Preț pornire licitație 1.077,90Euro
exclusiv TVA. 2.Autoutilitară Dacia Pick-up
Double Cab, proprietatea SC Vigomarm
SRL, preț pornire licitație -1.044,00 Lei exclusiv
TVA. 3.Mijloace fixe și obiecte de inventar
aparținând SC Vigomarm SRL în valoare de
7.096,80 Lei exclusiv TVA; Prețul de pornire al
licitaților pentru teren, autoutilitară, mijloace
fixe și obiecte de inventar aparținând SC Vigomarm SRL reprezintă 30% din valoarea de
piață exclusiv TVA, arătată în Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele
cu aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la
021.318.74.25. Participarea la licitație este
condiționată de: -Consemnarea în contul nr.
RO51BITRPH1RON031682CC01 deschis la
Veneto Banca s.p.c.a Agenția Ploiești până la
orele 14 am din preziua stabilită licitaţiei, a
garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a
Regulamentelor de licitație pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliară,
autoutilitara, mijloacele fixe și obiectele de
inventar prima ședință de licitație a fost fixată
în data de 12.06.2015, ora 12.00, iar dacă bunurile nu se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor fi în data de 19.06.2015;
26.06.2015; 03.07.2015; 10.07.2015 ora 12.00.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ploiești,
Str. Elena Doamna nr.44 A, Județ Prahova.
Pentru relații suplimentare sunați la telefon:

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. 7656. Nr.
73215 din 02.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri mobile. Anul 2015,
luna iunie, ziua 19. 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 19, luna iunie, anul 2015, ora
12.00, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică (IV) următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Amprenta Design SRL cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Calea
București, bl. O3, parte, cod de identiﬁcare ﬁscală 24642059. Denumirea bunului
mobil, descriere sumară (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv
TVA, Cota TVA/ neimpozabilă *): 1. Stație de durizare apă, 635 lei, 24%; 2. Sistem
container subteran, 2440 lei, 24%. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru
vânzarea bunurilor mobile este .../ 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. 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 numărul 0245.616779, int. 341,
persoană de contact Niculescu Floarea, camera 18. Data aﬁșării: 08.06.2015.

021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relații suplimentare cu un telefon în
prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site www.dinuurse.ro.
Anunţ privind lansarea procedurii de achiziţie
publică SC Cherhana Jurilovca SRL, cu sediul
social în loc.Jurilovca, jud. Tulcea, Str. Portului,
nr. 30, având cod unic de înregistrare
RO31986985, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu nr. J36/279/2013 în calitate de
Achizitor (beneficiar POP 2007-2013), titular al
proiectului ,,Achiziţie utilaje pentru tehnologie
nepoluantă în vederea valorificării resursei
stuficole prin transformarea în combustibil
solizi” invită agenţii economici interesaţi să
depună ofertele în vederea atribuirii contractului de Achiziţie utilaje. Valoarea estimată
fără TVA (după caz): 390.364 lei. Surse de
finanţare: FEP 292.773lei (valoare/75%),
Proprii 97.591lei (valoare/25%). Modalităţile de
obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi.
Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine
de la sediul societăţii -loc.Jurilovca, jud.Tulcea,
Str. Portului, nr. 30 sau se poate solicita la
adresa de e-mail office@cherhanajurilovca.ro.
Atribuirea contractelor se realizează conform
legislaţiei în vigoare. Procedura aplicată pentru
atribuirea contractului: CERERE DE
OFERTĂ. Ofertele se depun până la data de
22.06.2015; ora-16.00. Ofertele se deschid la
data de 24.06.2015, ora-10.00. Limba de redactare a ofertei: ROMÂNĂ. Ofertele se pot
trimite prin poştă în plic sigilat la adresa achizitorului. Obiectul contractului -Achiziţie
utilaje. Criteriul de evaluare: Preţul cel mai
mic. Informaţii privind cererea de ofertă: la
adresa de e-mail office@cherhanajurilovca.ro.
Persoană de contact: Manolache Radu Dan.
Telefon: 0722.285549.
Anunţ concesionare. 1. Informaţii generale
privind concedentul: Comuna Grinties, Grinties, Grinties, judeţul Neamt, telefon
0233265172, fax 0233265172, email primaria@
comunagrinties.ro. 2. Informaţii generale
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privind obiectul concesiunii: păşunile comunele
ale comunei Grinţieş aparţinând domeniului
public – lot 2 (38,30 ha), lot 3 (40,68 ha), lot 4
(23,84 ha), lot 5 (7,02 ha), lot 6 (39,99 ha), lot 7
(59,3 ha), lot 8 (28,34 ha), lot 9 (43,30 ha), lot 10
(40,67 ha), lot 12 (lot 31,31 ha), lot 13 (27,94
ha). 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Se va procura de la sediul primăriei
comunei Grinţieş, judeţul Neamţ, direct sau
electronic, în urma unei solicitări scrise, depuse
la secretariat U.A.T. Grinţieş, cu plata sumei de
75 lei; 4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/06/2015, orele 12.00. 5. Informaţii
privind ofertele: Ofertele se depun într-un
singur exemplar; 6. Data limită de depunere a
ofertelor: 26.06.2015, orele 10.00. 7. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Sediul primăriei
comunei Grinţieş, judeţul Neamţ. 8. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 26.06.2015, Orele 10.15.
9. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Neamţ, b-dul Republicii nr. 16, Piatra Neamţ,
judeţul Neamţ, tel. 0233212294, e-mail:
tr-neamt-scomerciala@just.ro
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași.
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Suceava. Dosar de executare silită nr.
Ci/20404259/2013-2015. Co/9577003/20122015. Nr. 64053 din 02.06.2015. Anunţul
privind vânzarea pentru bunuri mobile și
imobile. Anul 2015 luna iunie ziua 25. 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 25,
luna iunie, orele 11.00 - 13.00, anul 2015, în
localitatea Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 1, se
vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri
mobile și un imobil, proprietate a debitorilor: 1.
SC Ciogolea Trans SRL cu domiciliul fiscal în
localitatea Scheia, nr. 600, judeţ Suceava, cod
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ANUNȚURI

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1497624. Nr. 5746 din 04.06.2015. Anunț privind vânzare 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 24.06.2015, orele 11.00, în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Sanda Dumitru cu sediul în loc. Călărași, str.
Mușețelului nr. 32, bl. J38, sc. 1 ap. 10, et. 2, județul Călărași, cod ﬁscal
1910408510047, în dosar de executare nr. 1497624/2015, prețul de pornire al
licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: - Apartament semidecomandat, în
suprafață de 55 mp, Carte funciară nr. 21554 –C1-U3, nr. cadastral 21554-C1-U3,
situat în mun. Călărași, Str. Flacăra, bl. B15 (A14), sc. 2, et. 4, ap. 13 - valoare 58.776
lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 30/D/P/2009/04.01.2012,
emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași; ING Bank N.V. Amsterdam – Contract credit 683022/18.03.2013; - CEC Bank SA –
Contract credit RQ1404636689522/22.06.2014. 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 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 publicată în data de 04.06.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Călărași. Serviciul Fiscal Municipal Oltenița. Nr. 18718 data 03.06.2015. Anunț
privind vânzarea pentru bunuri mobile. Licitația a-I-a. Agenția Națională de
Administrare Fiscală –A.F.P.J. Călărași - Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, cu sediul în
Municipiul Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc Republici, tronson 1, în temeiul art.
162, alin. (1) și (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 19, luna iunie, anul 2015, ora 11.00, în localitatea Oltenița, Bulevardul
Republici, Bloc Republici, Tronson 1, se vor vinde prin licitație publică bunuri mobile,
proprietate a debitorului SC Iulycons SRL, cu sediul ﬁscal în localitatea Oltenița, strada
Traian, nr. 59, cod ﬁscal 16090956, dosar de executare nr. 1/2014: - autoutilitară
Dacia, CL-03-FBM - 5.226 lei; - autoutilitară Iveco Daily, CL-36-YUL - 43.421 lei; - disc
debitor pentru aluminiu - 107 lei; - mașină sudat la un cap - 10.213 lei; - mașină
debavurat rame PVC - 5.927 lei; - mașină debitat baghetă PVC - 5.927 lei; - mașină
frezat 45-90 - 2.822 lei; -mașină debitat 350 mm - 2.002 lei; - autoturism Hyundai
Santa Fe, CL-75-YUL - 37.443 lei. Prețurile nu includ TVA. Cota de taxă pe valoare
adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%/ neimpozabil în conformitate cu
prevederile art. 128, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modiﬁcările ulterioare și pct. 4, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
Titlului Vl 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 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 (ce se va vira în
contul RO27TREZ2015067XXX005109 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași –
beneﬁciar AJFP Călărași, C.U.I 23710120); împuternicirea persoanei care îl reprezintă
pe ofertant; pentru persoane juridice de naționalitate română, copie de pe certiﬁcatul
unic de înregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoane juridice străine, actul de
înmatriculare tradus în limba română; pentru persoane 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. 172-173 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: Serviciul Fiscal Municipal Oltenița, Bulevardul Republici, Bloc
Republici, Tronson 1 sau la telefon numărul 0242. 513166, orele: 8.30-16.30.

LUNI / 8 IUNIE 2015
de identificare fiscală 20404259: Denumirea
bunului mobil, 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),
Cota TVA: 1. Autoutilitară Scania R124 l420
cu suprastructură deschisă, an fabricație 1999,
44995 lei, 24%; 2. Remorcă Schwarzmuller
PA3/E, cu suprastructură deschisă, an fabricație 2002, 27903 lei, 24%. Bunurile mobile mai
sus menţionate sunt grevate de următoarele:
Creditori, Sarcini: DGRFP Iași, A.J.F.P.
Suceava Proces - verbal sechestru bunuri
mobile nr. 103367/ 24.10.2014. 2. SC Conigeo
Impex SRL cu domiciliul fiscal în localitatea
Suceava str. Victoriei, nr. 11, bl. D7, sc. B, etaj
3, ap. 7, cod de identificare fiscală 9577003: a)
clădire - chioşc în suprafaţă de 36 mp compusă
din 2 camere şi construită din metal și
termopan, situată în localitatea Suceava, str.
Calea Unirii – Bazar, preţ de pornire al licitaţiei 12331 lei (exclusiv TVA*); b) terenul de sub
chioşc este proprietatea Primăriei Suceava și
nu face obiectul vânzării la licitaţia prezentă.
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de
următoarele: Creditori, Sarcini: DGRFP Iași,
A.J.F.P. Suceava, Proces - verbal sechestru
bunuri imobile nr. 71639/ 24.07.2014. 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 0230/521358,
int. 216. Data afişării: 02.06.2015.
Debitorul SC Alchim SRL cu sediul in Dr. Tr.
Severin, str. Orly, nr. 39, jud. Mehedinţi, CIF:
14121509, J25/149/2001, aflată în procedura de
faliment, dosar nr. 7388/101/2008 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul ales în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului,
nr. 7A, jud. Mehedinţi, vânde bunul imobil:
Activ funcțional Moară de cereale compusă
din: clădire moară în suprafață de 643,79 m.p.,
teren curți construcții în suprafață de 1703 m.p
situată în localitatea Rogova număr cadastral
212, 212/A, selector MST – 5 bucăți, tensiune
380V, capacitate 500 kg/oră d.c. 3 pentru grâu
și 2 pentru porumb, cântar cu o capacitate 500
kg, produs de Balanța Sibiu, șnec transportor
destinat transportului din vrac cereale, poate
alimenta benzi transportoare, tensiune 380V,
cernător făină 8 compartimente, 1T/h,
cernător făină tensiune 380V, 300 kg/h, buncăr

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. 27831680. Nr. 2216/04.06.2015. Anunțul privind vânzarea
pentru bunuri mobile. Anul 2015 luna Iunie ziua 04. 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 18.06.2015, ora
11.00, în localitatea Călărași, str. Eroilor nr. 6-8, se va ține etapa I a licitației publice
pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile sechestrate, proprietate a debitorului
Adicam Construct SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Călărași, B-dul. Cuza Vodă nr.
2, tronson 2, biroul nr. 1, bl. B30, et. P, ap. 3, Jud. Călărași, cod de identiﬁcare ﬁscală
27831680, în dosar de executare nr. 27831680, prețul de pornire al licitației pentru
aceasta (exclusiv TVA) este: Autoutilitară furgon Renault Kangoo, nr. ID.
VF1FCOJBF27546016, CL-04-CDK, preț din raportul de evaluare = 4435 lei fără TVA;
Automobil mixt camion Dacia1307, nr. ID. UU1D1F7175A483004, CL-04-CDL, preț din
raportul de evaluare = 4578 lei; Picamer Bosch, preț din raportul de evaluare = 2032
lei fără TVA; Generator curent GG7500, preț din raportul de evaluare = 1983 lei fără
TVA; Schelă pe role, preț din raportul de evaluare = 2184 lei fără TVA. Regimul și cotele
de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Asupra bunurilor care fac 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 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: 18.06.2015.
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pentru depozitare făină, capacitate 5 to., transport gravitaţional de cereale cu aer comprimat,
transport pneumatic de cereale fără spargere
de boabe – la un preţ de pornire a licitaţiei de
180371,00 lei. Prețurile nu sunt afectate de
T.V.A. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil *activ moară* descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr. 81 din data de 09.02.2009 de
deschidere a procedurii de faliment. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.
7A, jud. Mehedinţi la data de 17.06.2015 orele
14:30. Informam toti ofertanţii care vor să
participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10%
din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini. Cont:
RO57RZBR0000060011132639 deschis la
Raiffeisen Bank Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti
cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să depună oferte de
cumpărare. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din
loc. Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, tel: 0752819051, 0742592183,
fax:0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL.
Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Neamţ. Serviciul Colectare şi Executare Silită
Persoane Juridice. Nr. 1515 din 02.06.2015.
Anunţul privind vânzarea pentru bunuri
mobile şi imobile. Anul 2015 luna iunie ziua 03.
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 18, luna iunie, anul 2015, ora 11.00, la
sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Neamţ cu sediul în localitatea Piatra
Neamţ, b-dul Traian nr. 19 bis, se vor vinde prin
licitaţie publică următoarele bunuri mobile şi
imobile, proprietatea debitorilor: 1. SC Exponardia SRL, cu domiciliul fiscal loc. Piatra

Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, nr. 135, jud.
Neamţ, cod de identificare fiscală 13761852,
dosar de executare 6781: Denumirea bunului
mobil, descriere sumară, Drepturile reale și
privilegiile care grevează bunurile: Ipotecă
Garanti Bank - P.V. sechestru nr. 1495/
09.10.2014 AJFP Neamț, Buc., Preţ de pornire

a licitaţiei (lei): C1 Locuinţă tip P+1 – 154 mp;
C2 grajd – 20 mp; Teren aferent – 1536 mp tip
CC şi arabil, situat în loc. Preluca, com Pângăraţi, 1, 152.773 lei*. *) scutit de la plata taxei pe
valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
imobile, în conformitate cu prevederile art. 141
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind
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Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct.
37 din Normele metodologice, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. 2. Ferymar Met SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neamţ, cod de
identificare fiscală 29074723, dosar de executare nr. 29074723: Curele transmisie auto –

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-II-a. Anul 2015, luna Iunie, ziua 25, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcarile și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna Iunie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 12, se vor vinde prin licitaţie publică deschisă (a-II-a), următoarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului CN APDF Giurgiu SA, cu domiciliul ﬁscal în loc. Giurgiu, şos. Portului, nr. 1, jud. Giurgiu, cod de
identiﬁcare ﬁscală RO 1284717. Denumirea bunului mobil, descriere sumară se vor indica drepturi reale și sarcini care grevează
bunurile mobile, dacă este cazul), Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA 24%: 1) Ponton de acostare şi
supraveghere nr. 3729, nr. inventar – 2191, lungimea construcţiei – 24 m, lăţimea de construcţie – 12 m, înălţimea de construcţie 2,75 m, distanţa intercostală – 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim persoane la bord – 80, starea tehnică activul este complet, în stare bună, în stare de ﬂotabilitate, 480.587 lei, 115.341 lei; 2) Construcţie plutitoare (ponton dormitor) nr.
1915, nr. inventar – 3017, lungimea construcţiei – 24 m, lăţimea construcţiei – 12 m, înălţimea construcţiei - 2,75 m, distanţa
intercostală - 0,50 m, pescaj minim - 0,94 m, deplasament – 250 t, nr. maxim de persoane la bord – 80, starea tehnică – activul este
complet, în stare bună, în stare de ﬂotabilitate, reparaţii tâmplărie şi mobilier în 2007, reparaţii ponton în 2008, îmbunătăţiri aduse /
dotari/ accesorii/ centrală termică PD 3133, masă, scaune şi mobilier din lemn masiv, parchet în dormitoare şi sala de conferinţă,
instalaţii sanitare de calitate superioară, în spaţiile umede, gresie, faianţă, 437.986 lei, 105.117 lei. Total: 918.573 lei, 220.458 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 ulterioare. 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. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 510039. Nr. 1075779 din 03.06.2015. Anunț privind vânzare 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 19.06.2015, orele 11.00, în
Călărași, str. Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Ivan Loredan Ionel cu sediul în
loc. Vâlcelele, județul Călărași, cod ﬁscal 1741206510039, în dosar de executare nr.
1075779/2014, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este - Teren
arabil extravilan 2000 mp din care 1045 mp cu vie și 955 arabil situat în comuna
Vâlcelele, județul Călărași, CF. 21024, nr. cadastral 21024, UAT Vâlcelele - valoare
2030 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Nu sunt. 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 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 publicată în data de 04.06.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 120.

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. 7656. Nr.
73216 din 02.06.2015. Anunțul privind vânzarea pentru bunuri imobile. Anul 2015
luna iunie ziua 19. 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 19, luna iunie, orele 12.00,
anul 2015, în localitatea Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 166, se vor vinde prin
licitație publică (IV) următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC
Amprenta Design SRL, cu domiciliul ﬁscal în localitatea Târgoviște, str. Calea
București, bl. O3, parter, cod de identiﬁcare ﬁscală 24642059: a) teren arabil
extravilant, în suprafață de 14.827 mp, situat în localitatea Văcărești, județul
Dâmbovița, Tarlaua 29, Parcela 9, preț de evaluare/ de pornire al licitației 11477 lei.
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 numărul 0245.616779, int. 341,
persoană de contact Niculescu Floarea. Data aﬁșării: 08.06.2015.
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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-III-a. Anul 2015, luna Iunie, ziua 30, ora 12.00. În temeiul art. 162, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modiﬁcarile și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 30, luna Iunie, anul
2015, ora 12.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație publică deschisă (a-III-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) Autoutilitară Man GR55-CIP - marca Man, nr. de identiﬁcare – WMAE520089L017824, anul fabricației - 1998, grad de exploatare mediu, stare –
satisfăcătoare, 33.200 lei, 7.968 lei; 2) Semiremorcă Meiller GR-39-CIP - marca Meiller Kipper, nr. de identiﬁcare –
W09SHL3358SM08978, anul fabricației - 2008, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare,
35.950 lei, 8.630 lei; 3) Semiremorcă Smitch SKI B-43-UEV - marca – Schmitz, nr. de identiﬁcare – WSK00000001226606, stare
generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată, în stare de funcționare, 23.150 lei, 5.556 lei; 4) Semiremorcă Meiller MHKS B135-CIP, marca Meiller Kipper, nr. de identiﬁcare W09SSHL335BSM08178, stare generală de întreținere – satisfăcătoare, fără prelată,
în stare de funcționare, 41.800 lei, 10.032 lei; 5) Calculator Server Dell Power Edge T20 - bunul mobil este în stare de funcționare, nu
prezintă deﬁciențe, 507 lei, 121 lei; 6) Unitate calculator CPU Intel G860, HDD WD2500, DVD RWLG, DDR III 2 GB, tastatura și maus
– bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 240 lei, 57 lei; 7) HDD Dell Server 500 GB – bunul mobil este în stare
de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 159 lei, 38 lei; 8) Monitor Led 21.5”-22M35A-B - bunul mobil este în stare de funcționare, nu
prezintă deﬁciențe, 171 lei, 41 lei; 9) Mouse HP optic – bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 11 lei, 3 lei;
10) Tastatură Canyon - bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 10 lei, 2 lei; 11) Router 300 MBPS NBG-418N bunul mobil este în stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 31 lei, 7 lei; 12) Multifuncțional Inkjet Pixma - bunul mobil este în
stare de funcționare, nu prezintă deﬁciențe, 77 lei, 18 lei. Total 135.306 lei, 32.473 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
ulterioare. 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. Serviciul Colectare Venituri și Executare Silită Persoane Fizice. Dosar
executare nr. 1664636. Nr. 5126 din 03.06.2015. Anunț privind vânzare 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 23.06.2015, orele 10.00, în Călărași, str.
Eroilor nr. 6-8 se va ține etapa 3 a licitației publice pentru vânzarea următoarelor
bunuri sechestrate aparținând debitorului Dumitrache Vasilica Minodora cu sediul în
loc. Călărași str. N. Titulescu nr. 24, cod ﬁscal 2740320510054, în dosar de executare
nr. 1664636/2015, prețul de pornire al licitației pentru acestea (exclusiv TVA) este: Imobil construcție 131 mp și teren 225 mp, Carte funciară nr. 23608, nr. cadastral
23608, situat în mun. Călărași, Str. N. Titulescu nr. 24, cartier Periferic - valoare
45.707 lei. Asupra bunului care face obiectul publicației de vânzare sunt înregistrate
următoarele privilegii ale altor creditori - Sechestru penal 30/D/P/2009/04.01.2012,
emis de ICCJ Călărași - Seviciul de Combatere a Criminalității Organizate Călărași.
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 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 publicată în data de 04.06.2015.
Relații suplimentare la telefonul: 0242.312939, interior 120.

diverse modele şi dimensiuni. Situaţia
bunurilor ce vor fi vândute la licitaţie poate fi
consultată la avizierul AJFP Neamţ şi pe
internet la adresa www.finanteneamt.ro/valorificari-bunuri 3. SC Pinki Construct SRL cu
domiciliul fiscal în localitatea Piatra Neamț,
Str. Republicii, nr. 27, ap. 38 cod de identificare
fiscala 18956499, dosar de executare 8612:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară,
Drepturile reale și privilegiile care grevează
bunurile, Buc., Pretul de pornire a licitației,
exclusiv TVA *(lei): Autoturism Peugeot 307,
an fabricație 2007, culoare gri, carburant
motorină - 1,6 HDI, Proces verbal de sechestru
nr. 28065 / 04.09.2013, 1, 8.284 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 la licitaţie, până în ziua lucrătoare precedentă termenului de vânzare
(17.06.2015 ora 16.00): - oferte de cumpărare;
- în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii
taxei de participare, reprezentând 10% din
preţul de pornire a licitaţiei (plata se va face
în contul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice
Neamţ,
n r.
RO53TREZ4915067XXX014015, CUI:
2612782 deschis la Trezoreria Piatra Neamţ);
- împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe
ofertant (procură specială autentică); - 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 - 173 din Ordo-

A.N.A.F. - 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 26, luna 06,
anul 2015, orele 11.00, în localitatea Alexandria, str. Dunării nr. 188, se va vinde
prin licitație publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului Gont Florin, CNP
1580116296182 și Gont Tamara Tatiana CNP 2610902296186 cu domiciliul ﬁscal în
localitatea Sinaia, jud. Prahova. Denumirea bunului imobil, descriere sumară, prețul
de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA: Imobil - casă și teren situate în
sat Siliștea, com. Vitănești, jud. Teleorman, preț de pornire a licitației (I-a) = 9.584
lei, exclusiv TVA. *) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor
imobile 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 licitatei 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. 342.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro
nanţa 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
telefon numărul 0233207630, interior 4410

între orele 8.30 – 14.00. Data afişării:
03.06.2015.

PIERDERI
S.C. Fidel Taxi S.R.L., C.U.I. RO 14562670,
Sector 6, Bucureşti, declar pierdute următoarele
autorizaţii taxi: autorizaţia nr. 5787 B-64-ZZL;
autorizaţia nr.7251 B-73-MJT.
S.C. A.C.I.Bistriţa S.A., cu sediul în Bistrița, str.

Zefirului, nr.1, jud. Bistrița-Năsăud, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bistrița Năsăud sub nr. J06/15/1991,
cod de identificare fiscală RO566515, declară
pierdut Certificatul constatator emis la data de
04.03.2013, în baza legii 359/2004, cuprinzând
activităţi autorizate la terţi. Îl declarăm nul.
Clubul Sportiv ASPOL București (fosta Asociația Sportivă a Poliției Municipiului București)
cu sediul în Municipiul București, sector 5, str.
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Eforiei nr. 1-3, înființat prin sentința civilă nr.
467/15.07.1991 pronunțată de Judecătoria
sector 1, în dosarul nr. 253/PJ/1991, cod fiscal
4693554, înscris în Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial cu nr. 5/PJ/2001,
declară pierdut Certificatul de înscriere în
Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial eliberat de Judecătoria Sectorului 5
București la data de 30.10.2001, dosar nr.
87/2001/PJ, pe numele Asociația Sportivă
ASPOL București.

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. 68. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 14310/03.06.2015. 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 17.06.2015 orele 11,00
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 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: - Clădire spațiu comercial în suprafață de 191 mp și teren aferent
construcției 191 mp situată în Loc. Călărași, jud. Călărași, strada Locomotivei, nr. 5,
valoare 56.743 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: 05.06.2015. 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. 68. Dosar executare nr. 25992354. Nr. 14312/03.06.2015. 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 17.06.2015 orele 11,30
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa a 2 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Steaua Lacului S.R.L. cu
sediul în Jud. Călărași, Loc. Gradistea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 7A, cod ﬁscal
25992354, în dosar de executare nr. 25992354, prețul de pornire al licitației pentru
acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Teren extravilan, tarla 123/1/3, parcela 5, R. Cadastral
20348, suprafața 3114 mp, situat în com. Gradistea, jud. Călărași, valoare 4.613 lei.
Asupra bunului care face obiectul publicatiei de vanzare sunt înregistrate următoarele
privilegii ale altor creditori: Somația nr. 707/28.11.2011 emisă de Beja Mihalcea și
Serban. 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: 05.06.2015. 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. 68. Dosar executare nr. 17212849. Nr. 14320/03.06.2015. 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 17.06.2015 orele 13,45
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 a licitației publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri sechestrate aparținând debitorului Sindeco S.R.L. cu sediul în
Jud. Călărași, Mun. Călărași, Str. Lalelelor, nr. 1, Bl. M6 (PA3), Sc. 2, Etj. 2, Ap. 30, cod
ﬁscal 17212849, în dosar de executare nr. 17212849, prețul de pornire al licitației
pentru acestea (exclusiv T.V.A.) este: - Autoturism Wolkswagen Touareg, an fabric.
2011, SS WVGZZZ7PZBDO44934, capacitatea cilindrică 2967 cmc, culoare negru, nr.
înmatriculare CL -04-GCL, valoare 90.464 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: 05.06.2015. 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. 68. Dosar executare nr. 14041558. Nr. 14309/03.06.2015. 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 17.06.2015 orele 10,45
în Călărași, Str. Eroilor, Nr. 6 - 8 se va ține etapa 1 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 15.083 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: 05.06.2015. Relații suplimentare la telefonul:
0242.312939, interior 159.

